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Tilläggsyrkande angående – Strategisk 
planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Ge SLK i uppdrag att utreda formerna för att inrätta en ny nämnd som enbart 
hanterar invandringsrelaterade frågor såsom flyktingmottagande, 
integrationsfrågor, nyanländas etablering. 
 
 

Tilläggsyrkandet 
Invandring och migration i Göteborg kräver stort engagemang och omfattande 
arbetsinsatser. För att säkerställa att kommunens verksamheter humant och framgångsrikt 
ska hantera detta och tillse att arbetsbelastningen på stadens medarbetare inte blir för stor, 
är det effektivt att inrätta en nämnd specifikt för detta område.  

Genom inrättandet av denna nämnd: 

• gynnas integrationsarbetet och etableringen av våra nyanlända i staden. 
• effektiviseras samarbetet inom alla berörda instanser. 
• skapas bättre kontroll på att individen inte fastnar eller behöver vänta orimligt 

länge i beredning av sitt ärende. 
• finns en samordnad enhet som på ett tidigt stadie tillgodoser och hörsammar 

individens önskemål och behov.  
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
 
2020-02-24 
 

 
  
Ärende nr: KS 2020-02-26, 2.1.16, Dnr 0691/19 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 

  

   

Yrkande angående strategisk 
planeringsfunktion 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

 

 

1. Den strategiska planeringsfunktionen under stadsledningskontoret införs 

ej.  

2. Följande nya nämnder med ansvar och inriktning som framgår av 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande dnr 1454/14 ska införas: 

a. Nämnd med ansvar för fysisk planering 

b. Nämnd med ansvar för mark och exploatering 

c. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark 

d. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till 

byggnader 

 

3. Älvstranden AB:s roll renodlas till markägare och uppgifterna inom 

planering överförs till de nya nämnderna. 

 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en genomförande- och tidplan 

för fullföljande av organisationsförändringarna enligt ovan. 

 

I kommunstyrelsen: 

 

1. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret beslutat 2018-06-20 § 618, 

punkt 3 om fortsatt utredning av en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet, förklaras fullgjort. 

 

2. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret beslutat 2018-06-20 § 618, 

punkt 2 om fortsatt utredning av lokalsekretariatets ansvarsområden, förklaras 

fullgjort. 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande 

 

2020-02-21 

 

(Miljöpartiet) 
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Yrkandet 

Det är avgörande för Göteborg att vi får till en mer ändamålsenlig organisation 

där styrningen av stadens fysiska utformning bättre samordnas. Idag har för 

många aktörer överlappande uppgifter vilket ger en otydlig och ineffektiv 

organisation.  Dagens huvudproblem är kommunikation och beslutsvägar, vilket 

gör att invånare, företag och kommunens egna verksamheter behöver navigera i 

en otydlig struktur och riskerar att få olika besked på olika platser i processen. 

Samtidigt så innebär det svårigheter för politiska beslut att bli stringenta och 

konsekventa i organisationen. Idag drar planeringsfasen ut på tiden och trots det 

kvarstår knäckfrågor i genomförandeskedet. Underlag till genomförande och inte 

minst ekonomiska beräkningar är bristfälliga vilket leder till kraftiga avvikelser 

från kalkyler. Därför är det viktigt är att vi får till en organisation av planering, 

genomförande och förvaltning där det är färre aktörer i varje skede. Att bara 

införa en strategisk planeringsfunktion under stadsledningskontoret löser inte 

problemen.  

 

2017 redovisades uppdraget att genomföra en översyn av stadens 

facknämndsorganisation (dnr 1454/14). 2017 tyvärr har det hittills inte funnits 

tillräckligt många partier som vill genomföra de nödvändiga förändringarna. Vi 

hoppas att det nu finns tillräckligt stöd för att genomföra dessa förändringar.   
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Yrkande – Strategisk planeringsfunktion - 
fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skjuta fram införandet av en strategisk 
planeringsfunktion under Stadsledningskontoret, och lyfta frågan åter till 
Kommunstyrelsen under hösten 2022 – då i en större kontext gällande 
omorganisation vilket även inkluderar hela eller delar av facknämndernas 
utredning/översyn. 

2. Budgetposten i Göteborg stads budget för 2020, på 2 miljoner, som var avsatt till 
ett införande av strategisk planeringsfunktion föreslås hanteras efter att första 
uppföljningsrapporten för 2020 har beslutats. 

I kommunstyrelsen:  

1. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret beslutat 2018-06-20 § 618, 
punkt 3 om fortsatt utredning av en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet, förklaras inte fullgjort.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret beslutat 2018-06-20 § 618, 
punkt 2 om fortsatt utredning av lokalsekretariatets ansvarsområden, förklaras 
inte fullgjort 

Yrkandet 
En strategisk planeringsfunktion för bättre och mer effektiv styrning av stadsutvecklingen 
i Göteborg är något vi i grunden ser positivt på, och som också finns med som en post i 
Göteborg Stads budget för 2020. Dock ser vi utifrån dagens läge ett behov av en större 
genomgång av strukturen gällande stadsutvecklingsområdet. För att en sådan struktur ska 
bli bra och smidig att genomföra måste det vara fullt fokus från både politiken och 
berörda förvaltningar. Just nu pågår ett betydande arbete med omorganisationen av SDN-
strukturen. För att inte störa det arbetet vill vi därför att den strategiska 
planeringsfunktionens införande skjuts fram, och att Kommunstyrelsen får uppdraget att 
återkomma till Kommunstyrelsen under hösten 2022 och då i ett större kontext gällande 
omorganisation - vilket även inkluderar facknämndsöversynen. 

Budgetposten i Göteborg stads budget för 2020, på 2 miljoner, som var avsatt till ett 
införande av strategisk planeringsfunktion föreslås hanteras efter att första 
uppföljningsrapporten för 2020 har beslutats. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2020-02-20  
 

(M), (L), (C), (D), (S) 
(KD) 
 
2.1.16 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

 
 
Yttrande angående: Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation. 

Yttrandet 
Yttrande angående –Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation. 
 
Yttrande 
Sverigedemokraterna instämmer med Stadsledningskontorets bedömning att 
inriktningsstyrd samverkan ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och 
målkonflikter inom stadsutveckling och värna ett hela staden-perspektiv. Det blir 
tydligare för boende, besökare och näringsliv samt för stadens organisation vad staden 
vill med stadsutvecklingen.  
 
I den fortsatta utredningen önskar Sverigedemokraterna att även ett Skönhetsråd 
involveras som en naturlig del i projekt och förslag som berör stadens utformning och 
gestaltning. Vi hänvisar till ”SD Yrkande, till KS 2019-05-08, Införa Skönhetsråd i 
Göteborg” 
 
Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna 
ledamöter med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som 
rör stadens skönhetsvärden. Rådet fungerar som en remissinstans för vissa projekt och då 
värna om stadens skönhet. Det är viktigt att respektera vår historia när vi bygger nytt och 
då behöver vi lyssna till både kompetens och Göteborgsbor när vi bygger för framtiden. 
 
Uppdraget är att i en snabbt växande stad bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och 
kulturmiljöfrågor, vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter, kommittéer, 
delegationer och utskott och att i sådan egenskap på anmodan avgiva yttranden i dylika 
frågor.  
 
I Göteborg upplever vi en allt snabbare utveckling som ställer krav på god förankring, 
hög kompetens och planering. Nya områden byggs och gamla förändras och med det 
formas infrastruktur och närmiljö. Till hjälp i arbetet finns flera viktiga dokument såsom 
detaljplanerna. Arbetet med detaljplanerna har bland annat visat på betydelsen av hur vi 
utformar det nya och då särskilt hur vi beaktar den estetiska aspekten.  
 
Vägen till humana livsmiljöer är en kunnig kommun med visioner som tar sikte på 
mänskliga behov där vackra, inbjudande och grönskande stadsrum skapar välbefinnande, 
en lockande miljö både vad det gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i 
Göteborg i högre grad byggs det människor i allmänhet faktiskt vill ha.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2019-11-19 
 

 
  
Ärende nr: 2.1.11,  KS 2019-11-20,  Dnr: 0691/19 
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Strategisk planeringsfunktion - fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation  
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet i enlighet med bilaga 25 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, PM 2019-10-15 Inriktningsstyrd samverkan – Uppdaterat förslag för 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen. 

I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret beslutat 2018-06-20 § 618, 
punkt 3 om fortsatt utredning av en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet, förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret beslutat 2018-06-20 § 618, 
punkt 2 om fortsatt utredning av lokalsekretariatets ansvarsområden, förklaras 
fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 § 548 att remittera stadsledningskontorets 
förslag till funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet till ett antal av 
stadens nämnder och styrelser. I detta ärende återredovisas uppdraget. Bilagt till detta 
tjänsteutlåtande finns två PM med fördjupade beslutsunderlag: PM Inriktningsstyrd 
samverkan en redogörelse för stadsledningskontorets reviderade förslag, och PM 
Remissredogörelse som utgör en sammanfattning och analys av inkomna remissvar samt 
de förändringar av förslaget som stadsledningskontoret gjort.  

Samtliga remitterade nämnder och styrelser har svarat. Remissinstanserna är med få 
undantag positiva till införandet av föreslagen funktion. Stadsledningskontoret föreslår att 
staden inrättar en funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen enligt Inriktningsstyrd samverkan. Förslaget ger kommunstyrelsen ett 
uttalat ansvar för mål och riktning inom stadsutvecklingen medan strategier och arbete 
med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen görs i en styrd samverkansmodell. 
Ansvaret för genomförande av satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på 
nämnder och styrelser men kommunstyrelsen ges mandat att föreslå prioritering och 
fokus samt inriktning för utpekade satsningar och projekt till kommunfullmäktige. 
Förslaget har vidareutvecklats utifrån remissanalysen genom förtydliganden och 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-15 
Diarienummer 0691/19 
 

Handläggare 
Henrik Levin 
Telefon: 031-368 02 45 
E-post: henrik.levin@stadshuset.goteborg.se  
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komplettering med en något starkare strategisk styrning av utpekade satsningar och 
projekt från kommunstyrelsen.  

En strategisk planeringsfunktion enligt Inriktningsstyrd samverkan innebär utökade 
arbetsuppgifter för stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret kan idag inte i detalj 
bedöma funktionens omfattning, men bedömer att ett införande kan ske succesivt. 

Kommunfullmäktige har inom ramen för andra ärenden redan fastställt en hantering när 
det gäller vissa lokalsekretariatets ansvarsområden, andra hanteras i detta ärende och 
ytterligare några anser stadsledningskontoret bör avvakta. Stadsledningskontoret föreslår 
därför att uppdraget om fortsatt utredning av lokalsekretariatets ansvarsområden ska 
förklaras fullgjort. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontorets bedömning är att en stärkt strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet har förutsättningar att stärka den ekonomiska styrningen av 
stadsutvecklingen, koppla samman planeringen med stadens inriktning för god 
ekonomisk hushållning och bli en utgångspunkt för stadens budget- och 
resursplaneringsprocesser. Kontorets bedömning är att förslaget fungerar väl ihop med de 
förändringar i stadens styrsystem som anges i kommunfullmäktiges beslut om reviderad 
riktlinje för styrning uppföljning och kontroll (KF 2019-09-12 §28) samt de bedömningar 
som kontoret gör i övrigt avseende behov av en utvecklad investeringsstyrning som lyfts i 
samband med överlämnandet av budgetförutsättningar 2020-2022 och som 
stadsledningskontoret i återremissen från kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla 
vidare inför budgetarbetet för 2021 och framåt. 

En stärkt styrning av prioritering och fokus med tydligare gemensam målbild underlättar 
samverkan i staden, vilket bör leda till en resurseffektivare framdrift och genomförande. 
Ett tydligare mandat att styra enskilda utpekade satsningar och projekt kan sätta skarpare 
ekonomiska ramar och förväntade resultat för alla deltagande nämnder och styrelser. Men 
framför allt förutsätts en tätare uppföljning och uppsikt som skapar förutsättningar för att 
omhänderta avvikelser och förändrade förutsättningar tidigare än i dagsläget, både vad 
det gäller tid, innehåll och ekonomi.  

De ansvar och uppgifter som föreslås läggas i en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen innebär utökade arbetsuppgifter för stadsledningskontoret. Det kvarstår 
utredningsarbete för att definiera dels vilka och hur stora delar av kontorets befintliga 
verksamhet som kan bedömas ingå i funktionen och dels att mer i detalj bedöma 
funktionens omfattning. Funktionen kommer att införas successivt vilket ger 
stadsledningskontoret möjlighet att värdera och prioritera resursbehovet och därmed även 
återkomma till kommunstyrelsen med mer fördjupade underlag i samband med 
kommande års budgetarbete. För nämnder och styrelser bedöms Inriktningsstyrd 
samverkan inledningsvis bara ha en marginell påverkan på resursbehov. 

Barn-, mångfalds-, jämställdhets- och miljöperspektivet 
I arbetet med facknämndsöversynen var dessa perspektiv en del av den 
utvärderingsmatris som utgjorde en av utgångspunkterna för analysen av såväl den 
nuvarande organisationen som aktuella alternativ.  
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En del av den önskade effekten av införandet av en strategisk planeringsfunktion är att 
öka möjligheten att bereda ärenden inom stadens strategiska stadsutveckling med 
helhetssyn i alla perspektiv. Flera remissinstanser bedömer att dessa perspektiv skulle 
gynnas av införandet av en funktion för strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

Omvärldsperspektivet 
Inom utredningen har en kartläggning av andra städers modell, organisation och arbetssätt 
för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling genomförts. Kartläggningen 
bygger på intervjuer från Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, 
genomförda av PwC, samt på egna intervjuer från Helsingborg och Malmö.   

Kartläggningen är en kunskapsbas att relatera till i utredningen av modell för 
motsvarande styrning i Göteborg. Lagstiftning, kultur och tradition inom politik och 
organisation skiljer sig avsevärt mellan städerna och det är därför svårt att applicera en 
modell från en annan stad rakt av i Göteborgs stads kontext och organisering. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-20 §618, Tidplan och 

inriktning för fortsatt utredning av facknämndernas organisation 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-19 §548, Strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation 

3.  PM 2019-05-07 Utredning: Funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen. 

4. Byggnadsnämndens handlingar 2019-09-24, §529 

5. Fastighetsnämndens handlingar 2019-09-23 §209 

6. Förvaltnings AB Framtidens handlingar 2019-08-29, nr12c 

7. Göteborg Energi AB:s handlingar 2019-09-17, nr 8 

8. Göteborg Stadshus AB:s handlingar, 2019-09-30, §137 

9. Higab AB:s handlingar 2019-09-19, §10 

10. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2019-09-24, §131 

11. Kretslopp och vattennämndens handlingar 2019-09-23, §173 

12. Kulturnämndens handlingar 2019-09-23, §180 

13. Lokalnämndens handlingar 2019-09-24, §122 

14. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2019-09-24, §174 

15. Park- och naturnämndens handlingar 2019-09-23, §157 

16. SDN Angereds handlingar 2019-09-24, §268 

17. SDN Askim-Frölunda- Högsbos handlingar 2019-09-24, §178 

18. SDN Centrums handlingar 2019-09-24, §147 
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19. SDN Lundbys handlingar 2019-09-24, §193 

20. Social resursnämnds handlingar, 2019-09-23, §220 

21. Trafiknämndens handlingar 2019-09-26, §344 

22. Västsvenska Handelskammarens handlingar 2019-09-25 

23. Älvstranden utveckling AB:s handlingar 2019-09-20 

24. PM 2019-10-15 Remissredogörelse – Funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen 

25. PM 2019-10-15 Inriktningsstyrd samverkan – Uppdaterat förslag för 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen behandlade 2019-06-19 § 548 stadsledningskontorets förslag till 
funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet och beslutade att 
remittera det till ett antal av stadens nämnder och styrelser. I detta ärende återredovisas 
uppdraget som nu är kompletterat med remissvaren tillsammans med 
stadsledningskontorets värdering av de samma. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdrag 
Uppdragen som redovisas i detta tjänsteutlåtande föregicks av kommunstyrelsens 
uppdrag 2014-11-26, § 717 om genomförandet av en översyn av facknämndernas 
organisation. Vid sitt sammanträde 2018-02-28, § 150 fattade kommunstyrelsen beslut 
kring stadsledningskontorets förslag till förändrad facknämndsorganisation. Beslutet 
innebar att kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att inte genomföra den 
föreslagna etableringen av fyra nya nämnder med ansvar inom stadsutvecklingsområdet. 
Däremot föreslogs ett genomförande av två mindre omfattande förändringar i 
nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning om ökad samverkan när det gäller utförande av 
samhällsorienteringsinsatser. Kommunstyrelsens beslut innebar också ett uppdrag till 
stadsledningskontoret att fortsätta utreda och klargöra förutsättningar för vissa av 
förslagen.  

Enligt den tidplan och inriktning som kommunstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde 
2018-06-20, § 618, har den fortsatta utredningen genomförts som fyra separata 
delutredningar. 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämnden uppdrag att bygga och förvalta idrotts- 
och fritidsanläggningar 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens uppdrag att förvalta olika typer av mark och 
byggnader 

Enligt yrkandet som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut om fortsatt utredning 
framgår att syftet med uppdraget är att klargöra hur respektive delförslag kan realiseras i 
frånvaro av nyetablering av de fyra nämnderna inom stadsutvecklingsområdet. Vidare 
anges att utredningen ska kunna ligga till grund för en konkret besluts- och 
genomförandeprocess.  

Utredning och förslag avseende delutredning 3, samt en översiktlig beskrivning av hur 
verksamheten inom lokalsekretariatet (delutredning 2) förhåller sig till förslaget har 
återredovisats tidigare och kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 §548 att remittera 
förslaget till berörda nämnder och styrelser.  

Kommunstyrelsen förklarade 2019-03-13, § 159 uppdragen enligt delutredning 1 och 4 
för fullgjorda. Samma ärende innehöll också en delredovisning av utredningsuppdraget 
gällande lokalsekretariatets ansvarsområden (delutredning 2). Delredovisningen avsåg ett 
antal mer operativa uppgifter vilka överfördes till lokalnämnden enligt 
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kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 15. Ett annat av lokalsekretariatets 
ansvarsområden handlar om att säkerställa markförsörjning och planering inför ett 
genomförande när det gäller verksamhetslokaler. Genom kommunfullmäktiges beslut 
2018-05-17 § 11 om fastighetsnämndens reglemente, har nämndens ansvar för 
kommunens strategiska markförsörjning även avseende verksamhetslokaler tydliggjorts.  

Remiss 
Samtliga remitterade nämnder och styrelser har svarat. Remissvaren finns sammanfattade 
och analyserade i bilaga 24. 

Remissinstanserna är med få undantag positiva till införandet av föreslagen funktion, i 
huvudsak med motivet att det krävs en bättre samordning av arbetet kring 
stadsutvecklingsprojekten. Sammantaget pekas på en hel del brister i samverkan och 
prioriteringar inom stadsutvecklingsområdet och det finns stora förväntningar på vad en 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ska åstadkomma.  

De nämnder och styrelser som genomför stadsutveckling är positiva till förslaget, men 
flera eftersöker samtidigt en starkare central styrning. Stadsdelsnämnderna och andra 
remissinstanser med uppdrag inom sociala frågor gör bedömningen att de frågorna skulle 
stärkas av att stadens mål, strategier och prioriteringar samordnas genom 
kommunstyrelsen. 

De tre remissinstanser som avstyrker förslaget menar att funktionen inte kan förväntas ge 
de beskrivna nyttorna och eller att förslaget skulle innebära ett för stort ingrepp i 
nämndens ansvar. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att staden bör inrätta en funktion för strategisk 
planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. Kontoret finner ett 
tydligt stöd för en sådan funktion i remissvaren. 

Läsanvisning 
Bilagt till detta tjänsteutlåtande finns två PM med fördjupade beslutsunderlag. Syftet med 
dessa två PM är att presentera beslutsunderlaget från två olika perspektiv. 

PM Inriktningsstyrd samverkan en redogörelse för stadsledningskontorets reviderade 
förslag till funktion för strategisk styrning inom stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen. Förslaget beskrivs utan egentlig information om dess bakgrund eller 
tillkomst i syfte att underlätta för den som i första hand är intresserad av förslag till 
beslut. 

PM Remissredogörelse utgör en sammanfattning av inkomna remissvar samt 
stadsledningskontorets analys av materialet och de förändringar av förslaget som 
stadsledningskontoret gjort som ett resultat av remissomgången. PM:et vänder sig till den 
som vill veta vad remissomgången givit och hur det påverkat stadsledningskontorets 
förslag.   

Stadsledningskontorets förslag till funktion 
Stadsledningskontoret föreslår en funktion som bygger på de grundläggande 
förutsättningarna att nämnders och styrelsers ansvarsområden lämnas i huvudsak 
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oförändrade, att kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag 
för stadsutveckling och att kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta. 

Förslaget ger kommunstyrelsen ett uttalat ansvar för mål och riktning inom 
stadsutvecklingen medan strategier och arbete med prioritering och fokus inom 
stadsutvecklingen görs i en styrd samverkansmodell. Ansvaret för genomförande av 
satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på nämnder och styrelser men 
kommunstyrelsen ges mandat att föreslå prioritering och fokus samt inriktning för 
utpekade satsningar och projekt till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen får mandat 
att tolka kommunfullmäktiges inriktning om det uppstår behov av förändringar eller vid 
avvägningar av strategiska målkonflikter. Stadsledningskontoret har valt att kalla detta 
förslag Inriktningsstyrd samverkan. Förslaget har vidareutvecklats utifrån remissanalysen 
genom förtydliganden och komplettering med en något starkare strategisk styrning från 
kommunstyrelsen av utpekade satsningar och projekt.  

Stadsledningskontorets bedömning är att om en funktion införs i enlighet med 
Inriktningsstyrd samverkan så skulle det underlätta sammanvägning av stadsutvecklingen 
med stadens övriga målsättningar för andra verksamhetsområden och öka möjligheten att 
konstruktivt hantera prioriteringar och målkonflikter inom stadsutveckling med ett hela-
staden perspektiv. Det skulle i sin tur innebära att det blir tydligare för boende, besökare 
och näringsliv samt för stadens organisation vad staden vill med stadsutvecklingen. Med 
en gemensam förståelse och bättre kunskapsunderlag skulle stadens styrning 
effektiviseras och möjligheter till kraftsamling med gemensam riktning för samtliga 
aktörer skapas. En effektivare styrning av samverkan förväntas leda till en effektivare 
framdrift då alla arbetar mot samma mål och att arbetet går i takt utifrån satt prioritering. 
De nya arbetssätten skulle också möjliggöra en tidigare identifiering av avvikelser från 
angiven inriktning och möjlighet till justering. 

Stadsledningskontorets bedömning är att en funktion för strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen bör ges ansvar för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling.  
• en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling. 
• samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå 

övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och bolag. 
• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom 

stadsutvecklingsområdet. 
• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovan ansvar. 

En stärkt strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet har förutsättningar att stärka 
den ekonomiska styrningen av stadsutvecklingen, koppla samman planeringen med 
stadens inriktning för god ekonomisk hushållning och bli en utgångspunkt för stadens 
budget- och resursplaneringsprocesser. Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget 
fungerar väl ihop med de förändringar i stadens styrsystem som anges i 
kommunfullmäktiges beslut om reviderad riktlinje för styrning uppföljning och kontroll 
(KF 2019-09-12 § 28) samt de bedömningar som kontoret gör i övrigt avseende behov av 
en utvecklad investeringsstyrning som lyfts i samband med överlämnandet av 
budgetförutsättningar 2020-2022 och som stadsledningskontoret i återremissen från 
kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla vidare inför budgetarbetet för 2021 och 
framåt. 
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Förändrade ansvar och mandat 
I Inriktningsstyrd samverkan ligger fokus på att en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen ges mandat och uppdrag att åstadkomma en styrd samverkan mellan 
stadens nämnder och styrelser utan att kommunstyrelsen tar över dessas nuvarande ansvar 
gentemot fullmäktige. Funktionen under kommunstyrelsen föreslås ha tydligt ansvar för 
mål och process, medan ansvaret för innehåll och sak kompetens ligger på nämnder och 
styrelser. 

För att införa Inriktningsstyrd samverkan behöver kommunstyrelsen få utökat mandat att: 

• ta fram, föreslå och kommunicera övergripande riktning och mål för 
stadsutveckling. 

• dela ut uppdrag till nämnd och styrelse att ta fram eller bidra i framtagande av 
strategier för stadsutveckling. 

• i samverkan ta fram, förändra, förtydliga och komplettera stadens prioritering och 
fokus som underlag för nämnders och styrelsers verksamhetsplanering. 

• föreslå inriktning och justera densamma för utpekade satsningar och projekt samt 
besluta om avvägning av strategiska målkonflikter mellan och inom utpekade 
satsningar och projekt. 

• aktivt samordna och koordinera nämnders och styrelsers arbete. 

Stadsledningskontoret skulle mot bakgrund av kommunstyrelsens nya ansvar och mandat 
ges följande nya uppdrag:  

• skapa kunskapsunderlag för, ta fram förslag till och kommunicera övergripande 
mål och riktning för stadens stadsutveckling. 

• ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen med uppdrag för framtagande av 
styrande dokument inom stadsutveckling för hela staden och förslag till hantering 
av målkonflikter mellan dessa. 

• samordna och skapa beslutsunderlag till kommunstyrelsen om prioritering och 
fokus och justeringar av detta. 

• kvalitetssäkra och bedöma förslag till eller nya, eller ny inriktning för, utpekade 
satsningar och projekt samt kvalitetssäkra och bedöma förslag på hantering av 
strategiska målkonflikter mellan och inom utpekade satsningar och projekt. 

• aktivt samordna och koordinera förvaltningars och bolags arbete. 

Lokalsekretariatets ansvarsområden 
I relation till lokalsekretariatets roll i stadens lokalförsörjningsprocess innebär 
Inriktningsstyrd samverkan en funktion för strategisk styrning på betydligt mer 
övergripande nivå. Det ansvar för avvägning av verksamhetsnämndernas önskemål om 
lokaler och tillhörande beställaransvar som idag åligger kommunstyrelsen är en mer 
operativ verksamhet än vad som föreslås ingå i den strategiska funktionen för 
stadsutveckling.  

Det utkast till lokalförsörjningsprogram som lokalsekretariatet utarbetat i samverkan med 
stadens förvaltningar och bolag föreslår en plattform för strategisk styrning av 
lokalförsörjningen för kommunal service. Den rollen i långsiktig planering av 
lokalförsörjning för kommunal service bedöms ligga i linje med modellen 
Inriktningsstyrd samverkan. Samtidigt har vissa operativa frågor som tidigare gjorts av 
lokalsekretariatet redan fått en annan hemvist och fastighetsnämndens reglemente har 
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förtydligats avseende nämndens ansvar för kommunens strategiska markförsörjning även 
avseende verksamhetslokaler.  

Stadsledningskontorets bedömning är att det finns ansvarsområden som idag hanteras av 
lokalsekretariatet som kan få en annan hemvist. Stadens lokalförsörjningsprocess behöver 
därför genomlysas i sin helhet. Stadsledningskontorets bedömning är att man bör avvakta 
med en sådan till dess att det finns beslut kring inrättande av en strategisk 
planeringsfunktion och hur uppdraget för denna i så fall ska vara utformat eftersom det 
utgör en avgörande skillnad för lokalförsörjningsprocessernas sammanhang. Även en 
eventuell förändring av stadsdelsorganisationen kan vara av betydelse i sammanhanget 
och i det kan finnas skäl att avvakta praktisk erfarenhet av gränssnittet i förhållande till 
berörda nämnder/styrelser en tid efter ett eventuellt inrättande. Kommunstyrelsens ansvar 
för lokalförsörjningsfrågor av mer övergripande och långsiktig karaktär föreslås därför 
tills vidare kvarstå och hanteras i ett senare skede.     

Som ovan anges har kommunfullmäktige inom ramen för andra ärenden redan fastställt 
en hantering när det gäller vissa lokalsekretariatets ansvarsområden, andra hanteras i detta 
ärende och ytterligare några anser stadsledningskontoret bör avvakta. 
Stadsledningskontoret föreslår därför att uppdraget om fortsatt utredning av 
lokalsekretariatets ansvarsområden ska förklaras fullgjort. 

Införande 
En strategisk planeringsfunktion enligt Inriktningsstyrd samverkan innebär utökade 
arbetsuppgifter för stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret kan idag inte i detalj 
bedöma funktionens omfattning, men bedömer att ett införande kan ske succesivt. 

Ett succesivt införande skulle innebära att stadsledningskontoret börjar med att utarbeta 
övergripande processer för och tjänstemannasamverkan kring Mål och riktning, 
Prioritering och fokus, respektive Utpekade satsningar och projekt. Kontoret kan också, 
tillsammans med berörda nämnder och styrelser, arbeta fram ett förslag till vilka projekt 
och andra satsningar som bör ses som särskilt utpekade satsningar och projekt. 

Parallellt med uppstarten av funktionens arbete har stadsledningskontoret möjlighet att 
värdera och prioritera resursbehovet och därmed även återkomma till kommunstyrelsen 
med mer fördjupade underlag i samband med kommande års budgetarbete. För nämnder 
och styrelser bedöms Inriktningsstyrd samverkan inledningsvis bara ha en marginell 
påverkan på resursbehov. 

 

 

 

Magnus Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Tidplan och inriktning för fortsatt utredning 
av facknämndernas organisation 

§ 618, 0977/18 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av idrotts- och föreningsnämndens 

uppdrag med de inriktningar som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

godkänns. 

2. Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av lokalsekretariatets ansvarsområden 

med de inriktningar som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

godkänns. 

3. Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet med de inriktningar som framgår av stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande godkänns. 

4. Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av fastighetsnämndens förvaltnings- och 

underhållsuppdrag med de inriktningar som framgår av stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande godkänns. 

5. Kommunstyrelsens uppdrag beslutat 2018-02-28 § 150, om att stadsledningskontoret 

senast i maj 2018 ska återkomma med ett förslag om tidplan och inriktning för det 

fortsatta utredningsarbetet i enlighet med vad som framgår av yrkandet från 

S, M, MP, V, L och KD 2018-02-28, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 maj 2018, § 488, och den 13 juni 2018, § 554. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Fastighetsnämnden 

  

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2018-06-28 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 

Jonas Ransgård 
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Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 

§ 548, 0691/19 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, M, V, L, M och C: 

1. Förslaget remitteras till nämnder och styrelser enligt förslag till remissinstanser i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i syfte att ge ytterligare underlag inför slutligt 

beslut och implementering av förslaget. 

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

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att analysera remissvaren och eventuellt justera 

sitt förslag senast 2019-10-31. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 maj 2019, § 376 och den 12 juni 2019, § 492. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2019. 

Yrkande från S, D, M, V, L, M och C samt särskilt yttrande från KD den 14 juni 2019. 

Yttrande från SD den 20 maj 2019. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2019. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kretslopp och 

vattennämnden, kulturnämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden, park- och 

naturnämnden, SDN Angered, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Centrum, SDN 

Lundby, social resursnämnd, trafiknämnden, Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB 

Framtiden, Higab AB, Älvstranden Utveckling AB och Göteborg Energi AB genom 

stadsledningskontoret 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-06-19 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2019-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Yrkande angående strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Första beslutssatsen i tjänsteutlåtandet avslås. 
2. Andra beslutssatsen i tjänsteutlåtandet tillstyrks. 
3. Remissinstanserna uppmanas inkomma med svar senast 2019-09-30. 
4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att analysera remissvaren och eventuellt justera 

sitt förslag senast 2019-10-31. 

Yrkandet 
Resultatet från stadsledningskontorets facknämndsutredning har visat på ett tydligt behov 
av förbättrad styrning, ledning och samordning inom Göteborgs stadsplaneringsprocess. 
Utifrån genomförd facknämndsutredning föreslår stadsledningskontoret 
kommunstyrelsen att inrätta en strategisk planeringsfunktion som får i uppgift att arbeta 
med inriktningsstyrd samverkan. Syftet är bland annat att hantera prioriteringar och 
målkonflikter inom stadsutvecklingen och värna hela staden-perspektivet. 

Vi delar stadsledningskontorets bedömning att det behövs en stärkt strategisk planering 
inom stadsbyggnadsprocessen. Den förbättrade samverkan som tillkommit av exempelvis 
BoStad2021 är positiv, men långt ifrån tillräcklig. I Chalmers följeforskningen av 
projektet konstaterar forskningsgruppen att detaljplaneprocessen blivit snabbare. Däremot 
menar forskarna att stadens projekt inom såväl BoStad 2021 som övriga projekt i 
ordinarie produktion svårt att uppfylla de stadsbyggnadskvaliteter som politiken beslutat 
om. Forskningen lyfter särskilt fram att kommunen har svårt att uppfylla 
blandstadsidealet. I kommunens egen analys i Färdplan Älvstaden påtalas liknande 
kvalitetsrisker. Exempelvis att utbyggnaden av social infrastruktur inte sker i tid och att 
”delområdena blir isolerade öar utan samband med omgivande stad”.  

Stadens politiska företrädare är ytterst ansvariga för att Göteborgs stad har en 
ändamålsenlig organisation inom stadsbyggnadsområdet. Organisationen behöver ha 
förmåga och kapacitet att arbeta effektivt för att tillgodose stadens behov av bostäder, 
arbetsplatser, mobilitet och social infrastruktur. Den ska också kunna arbeta strategiskt 
för att uppnå de värden som skapar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. 
Vår gemensamma ambition är att tillse en organisation där det finns både förmåga och 
mandat att hantera prioriteringar, målkonflikter samt värna hela staden-perspektivet. Vår 
bedömning är dock att det är klokt att invänta remissinstansernas svar innan vi fattar 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Särskilt yttrande 
2019-06-14 
 

Socialdemokraterna, Demokraterna, Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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beslut om omfattning, innehåll och hemvist av en strategisk planeringsfunktion. Vi 
föreslår därför att avslå tjänsteutlåtandets första beslutssats.  

När remissvaren inkommit och stadsledningskontoret analyserat svaren krävs en politisk 
beredning för att säkerställa en förankrad organisation som ger stadens förvaltningar 
tydliga och långsiktiga förutsättningar. Samtliga partier som skrivit under detta 
yrkande/yttrande åtar sig att, på ett konstruktivt sätt, delta i en sådan beredning. 
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Yttrande angående – Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation. 
 

Yttrande 
Sverigedemokraterna instämmer med Stadsledningskontorets bedömning att 
inriktningsstyrd samverkan ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och 
målkonflikter inom stadsutveckling och värna ett hela staden-perspektiv. Det blir 
tydligare för boende, besökare och näringsliv samt för stadens organisation vad staden 
vill med stadsutvecklingen.  

I den fortsatta utredningen önskar Sverigedemokraterna att även ett Skönhetsråd 
involveras. Vi hänvisar till ”SD Yrkande, till KS 2019-05-08, Införa Skönhetsråd i Göteborg” 

Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna 
ledamöter med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor 
som rör stadens skönhetsvärden. Rådet fungerar som en remissinstans för vissa projekt 
och då värna om stadens skönhet. Det är viktigt att respektera vår historia när vi bygger 
nytt och då behöver vi lyssna till både kompetens och Göteborgsbor när vi bygger för 
framtiden. 
 
Uppdraget är att i en snabbt växande stad bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och 
kulturmiljöfrågor, vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter, kommittéer, 
delegationer och utskott och att i sådan egenskap på anmodan avgiva yttranden i dylika 
frågor.  
 
I Göteborg upplever vi en allt snabbare utveckling som ställer krav på god förankring, hög 
kompetens och planering. Nya områden byggs och gamla förändras och med det formas 
infrastruktur och närmiljö. Till hjälp i arbetet finns flera viktiga dokument såsom 
detaljplanerna. Arbetet med detaljplanerna har bland annat visat på betydelsen av hur vi 
utformar det nya och då särskilt hur vi beaktar den estetiska aspekten.  
 
Vägen till humana livsmiljöer är en kunnig kommun med visioner som tar sikte på 
mänskliga behov där vackra, inbjudande och grönskande stadsrum skapar välbefinnande, 
en lockande miljö både vad det gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i 
Göteborg i högre grad byggs det människor i allmänhet faktiskt vill ha.  
 
 

Kommunstyrelsen  
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Detta PM innehåller stadsledningskontorets redovisning av 

uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 

inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie.  

Från intervjuerna blir det tydligt att det finns en efterfrågan på en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga planeringen och 

ger en övergripande strategisk styrning och att de intervjuade sammantaget uppger att det 

finns både nyttor och farhågor med en sådan funktion, men där nyttorna överväger. Något 

som pekas ut både i intervjuerna och i teoristudierna är att komplexiteten innebär ett stort 

och ökande behov av samverkan samt gemensam kunskap för att möjliggöra bättre 

förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i stadsutvecklingen. 

Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 

tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 

stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 

i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 

enligt en modell ”Intriktningsstyrd samverkan. Det är som namnet antyder, en modell 

som genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning skapar 

bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men där nämnder 

och styrelser i behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 

stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 
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arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en dimension av 

långsiktig planering som idag saknas vilket kommer skapa en ökad tydlighet både för 

stadens organisation, för medborgare och exploatörer. Det möjliggör en gemensam 

kraftsamling för att nå satta mål samt att stadsutvecklingen bättre kan avvägas och 

samordnas med övriga verksamhetsområden. Genom en ökad helhetssyn och bättre 

förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan möjlighet till enhetligare 

styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför 

strategiska beslut inom stadsutvecklingen såväl som förbättrad möjlighet att identifiera 

avvikelser. Tillsammans bör detta stötta att stadens förvaltningar och bolag driver arbetet 

inom stadsutveckling i en samordnad takt och därmed kan leverera ökade resultat.      

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 

planering och det bör övervägas om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också 

innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 

resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna 

ochfortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. Bedömningen 

är arbetet i samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och 

styrelser. Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 

samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 

och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.      

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstider beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara. Omfattningen behöver utredas vidare 

inför ett genomförande.  

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 

strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 

lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 

förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 
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Del 1: Inledning 
Detta PM beskriver utredning och förslag för mandat och generell utformning av en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet placerad under 

kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att efter ställningstagande remittera 

förslaget som presenteras till nämnder och styrelser inom staden. Remissen syftar till att 

ge ytterligare underlag inför slutligt beslut och implementering av förslaget. Under denna 

remittering ska också göras ytterligare konkretisering av arbetsformer och anpassning av 

och till befintliga processer inom stadsutvecklingsområdet. 

Dokumentet inleds med en bakgrundsbeskrivning för att sedan i delen ”En strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet” beskriva ett förslag för en funktion 

under kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller till sist en sammanställning av den 

information som utredningen samlat in under arbetet, det vill säga en sammanfattning av 

intervjuer av berörda tjänstepersoner, följeforskning inom stadsutvecklingsområdet, en 

kortare genomgång hur några andra städer ordnar strategisk planering och styrning inom 

stadsutvecklingsområde samt några en översiktlig teoretisk sammanställning. 

Rapporten utgår från att det som beskrivs som stadsutveckling främst handlar om 

processer och uppdrag inom stadens fysiska utveckling samt fokuserar på uppgifter och 

arbetssätt för en funktion under kommunstyrelsen.  

Ett av fyra utredningsuppdrag från kommunstyrelsen 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 2017 

en översyn av stadens organisation i facknämnder. Utredningen föreslog en förändrad 

facknämndsorganisation, med något färre nämnder samt en förändrad organisering för 

stadens arbete med fysisk stadsutveckling. Förslaget innebar föreslår inrättande av fyra 

nya nämnder inom stadsutvecklingsområdet tillsammans med att inrätta en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen. De fyra nämnderna som föreslogs var en 

nämnd för ansvar för fysisk planering, en för exploatering samt två med ansvar för 

genomförande och förvaltning av mark respektive byggnader. Enligt utredningen skulle 

detta ge en fördel i och med att det innebar att färre nämnder var involverade i olika steg i 

stadsutvecklingsprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 §53, efter rekommendation från 

kommunstyrelsen, att inte genomföra någon förändring utöver några mindre justeringar i 

nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning om ökad samverkan. 

I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till 

stadsledningskontoret att fortsatt utreda fyra frågor: 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 
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Detta PM beskriver för delutredning 3, Strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet, samt översiktligt hur verksamheten inom lokalsekretariatet 

förhåller sig till förslaget. Kontoret föreslår att förslaget remitteras inför slutligt beslut om 

implementering.  

Enligt beslut enligt yrkandet, KS 2018-02-28 § 150 som ligger till grund för uppdraget 

om fortsatt utredning uttrycks särskilt avseende en strategisk planeringsfunktion att;  

• Ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet placeras under 

kommunstyrelsen 

• Ansvaret för den övergripande planeringen inklusive lokalförsörjningsplanen 

samt ansvaret för regler och övergripande principer för lokalförsörjning placeras 

på en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

• För att ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet ska kunna 

placeras under kommunstyrelsen krävs det ett förtydligande kring när och hur 

olika typer av ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen. Detta för att mängden av 

ärenden i kommunstyrelsen inte ska bli ohanterlig och för att så långt det går 

undvika att kommunstyrelsen hanterar detaljfrågor. 

Delutredning 1 och 4 redovisades till kommunstyrelsen 2019-02-06 tillsammans med 

förslag till beslut om överföring av vissa operativa frågor från lokalsekretariatet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 enligt kommunstyrelsens förslag vilket 

innebar att antal mer operativa uppgifter överförs från kommunstyrelsen till 

lokalnämnden. Avseende delutredningarna om idrotts- och föreningsnämnden samt 

fastighetsnämnden innebar beslutet att dessa kvarstår med nuvarande reglementen och 

uppdrag.   

Utredningsarbetet  
Utredningen avseende en strategisk planeringsfunktion inom stadsutveckling under 

kommunstyrelsen har drivits av stadsledningskontoret och arbetet har delats in i två faser. 

Under en första fas har genomförts ett stort antal intervjuer med personer och 

grupperingar inom stadens organisation samt med personer inom några av de 

organisationer som staden samverkar med inom stadsutvecklingsområdet. Utredningen 

har också låtit en extern konsult genomföra en översiktlig omvärldstudie avseende andra 

städers arbetssätt och organisering inom stadsutvecklingsområdet som inspiration. Vidare 

har gjorts en genomgång av den följeforskning som görs av stadens arbete med Älvstaden 

samt BoStad 2021 samt en översiktlig genomgång av ett urval av aktuell akademisk teori. 

Resultatet av den första fasen presenteras i delen ”Praktisk och teoretisk bakgrund”.  

Under en andra fas har ett förslag till arbetssätt, omfattning och avgränsning av en 

funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet tagits fram. Utredningens 

förslag presenteras i delen ”En strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet”. 

Utredningsarbetet har utförts i en arbetsgrupp på Stadsledningskontoret med stöd av en 

styrgrupp från kontorets ledningsgrupp.  
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Del 2: 
En strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet  

Nyttor och farhågor med en funktion för strategisk planering 
Mot bakgrund av de intervjuer som gjorts med tjänstepersoner inom stadens organisation, 

kan konstateras att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen är 

efterfrågad. Intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor än farhågor med inrättandet 

av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering och ger en övergripande 

strategisk styrning. Men man ser också att arbetet behöver ske med god kunskap, stötta 

samverkan och det finns farhågor att funktionen och kommunstyrelsen inte kan hålla en 

strategisk nivå utan att styrningen blir alltför detaljorienterad. 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 

farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 

stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områdena som identifierats efter 

intervjufasen, se nedan. 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 

bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 

möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 

säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 

operativ och inte för 

verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 

riskera att vara fel 

Prioritering och 

fokus, Vad ska 

man välja att 

göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 

– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 

gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 

riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 

andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man uppnå 

och hur går 

det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 

och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 

processer, rutiner, verktyg och 

system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 
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Tre delar i stadsutveckling  
I utredningsuppdraget från kommunstyrelsen 2018-06-13 fick stadsledningskontoret 

uppdraget att fokusera utredningen på två huvudsakliga ansvar inom en funktion för 

strategisk planering, dels ansvar för övergripande strategisk planering av stadens 

långsiktiga utveckling inom stadsutvecklingsområdet och dels strategisk styrning av 

betydande projekt. Utredningen kan dock konstatera att det är mer ändamålsenligt att dela 

in strategisk styrning av stadens arbete med stadsutveckling i tre delar: 

• Mål och riktning - Vad vill vi med staden? 

• Prioritering och fokus - Vad ska vi välja att göra? 

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi uppnå och 

hur går det? 

I de intervjuer som genomförts inom utredningen är det tydligt att en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen kan ge nytta för stadens verksamhet i alla tre 

delarna. Idag finns inte en utpekad nämnd med samlat ansvar för styrning inom någon av 

delarna utan ansvaret är fördelat på flera nämnder, vilket också konstaterades i tidigare 

arbete med översyn av facknämnderna. En funktion för strategisk planering bör 

komplettera stadens nuvarande organisation med strategisk styrning i de tre delarna. Detta 

i syfte att skapa bättre förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att leverera fysisk 

planering och genomförande för en hållbar stadsutveckling.  

De tre delarna i stadsutvecklingen ska ses som tre fristående delar där kompletterande 

styrning för respektive del kan uppnås genom inrättandet av en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Det finns också tydliga kopplingar mellan 

delarna som innebär att en harmoniserad styrning dem emellan bör ge bäst effekt, till 

exempel bör det vara lättare att prioritera vad som ska genomföras om det finns 

gemensamt förankrade mål för arbetet vilket framkommit i bland annat 

omvärldsanalysen. 

I överväganden om strategisk styrning av stadsutveckling är det viktigt att vara medveten 

om att stadsutveckling sker i många fysiska skalor parallellt, så som husens, kvarterens, 

stadens eller regionens skala. Beroende på från vilken skala en fråga betraktas kan den 

vara mer eller mindre strategisk. När begreppet strategisk styrning används i detta PM är 

det ur ett hela-staden perspektiv, dvs aspekter som är strategiskt viktiga för utvecklingen 

av hela staden.    

Mål och riktning  

Inom denna del ryms arbetsuppgifter för att ta fram underlag, mål, och riktning för 

stadens långsiktiga utveckling samt strategier för hur dessa mål ska nås genom stadens 

stadsutveckling.  

Det handlar om framtagande och sammanställning av långsiktiga planeringsunderlag, t ex 

behovsanalyser, omvärldsanalyser och olika typer av riskanalyser. Dessa kan ligga till 

grund för framtagande av en eller flera visioner för stadens utveckling. Vart är staden på 

väg? Och vart vill staden vara på väg? 
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Framtagande av strategier innefattar arbete med att ta fram och formulera styrande 

dokument, det vill säga program och övergripande planer för olika områden och teman 

inom stadsutveckling. Det handlar om till exempel om översiktsplanen med tillhörande 

fördjupningar och tillägg vilken är en fysisk uttolkning av stadens övergripande mål. Det 

handlar också om övriga program och övergripande planer på medellång sikt för olika 

tematiska områden, till exempel trafikstrategi, utbyggnadsplanering, 

bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplaner eller program för stadens 

utveckling av grönstrukturen.  

Prioritering och fokus 

Denna del omfattar arbetet att på en övergripande nivå ta fram, sammanställa och 

prioritera vad som kan genomföras i stadsutvecklingen och när detta ska planeras, det vill 

säga vilka geografiska områden, tematiska fokus och särskilda projekt som har särskild 

prioritering. Det handlar om att utarbeta vilka fokus och prioriteringar som är möjliga och 

arbetet inkluderar att utifrån beslutade riktningar och en analys av till exempel 

tillgängliga resurser avseende både personal och investeringskraft föreslå prioritering och 

fokus för stadens stadsutveckling. En sådan prioritering och fokus ger en gemensam 

styrning av verksamheten i nämnder och styrelser att förhålla sig till i den interna 

resursplaneringen och blir en utgångspunkt för investeringsplaneringen på kort och 

medellång sikt genom den årliga budgetprocessen. 

Denna del inrymmer uppgifter som att ta fram metoder för gemensam prioritering, samla 

in och eller ta fram möjliga förslag till fokusområden och åtgärder, samt att kunna 

kommunicera inriktningen för Göteborgs samlade görande inom 

stadsutvecklingsområden; var bygger vi ut staden, och när?  

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  

Inom denna del ryms arbetssätt för att styra och säkerställa att genomförande av utpekade 

satsningar och projekt faller ut som avsett eller får en justerad inriktning efterhand som 

satsningar och projekt utvecklas. Nämnder och styrelser har ett ansvar för att styra 

genomförande av satsningar och projekt inom givna ramar. En strategisk styrning kan 

handla om koordinering med andra projekt och satsningar men även om gemensamma 

former för projektstyrning och uppföljning, framför allt former för den styrning som 

avser satsningar och projekt som ska hanteras på kommunstyrelse- och 

kommunfullmäktigenivå. 

Att identifiera och välja vilka satsningar och projekt som är utpekade och därmed ska ha 

en mer strategisk styrning är något som behöver utredas vidare. Det behöver arbetas fram 

en praxis och en styrmodell för satsningar och projekt, ett utvecklingsuppdrag som 

stadsledningskontoret uppfattar redan idag åligger kontoret men där det finns behov av ett 

konkretiserat ramverk och dokumenterade arbetsformer. Förslaget från utredningen är att 

enbart ett fåtal satsningar och projekt väljs ut för särskild strategisk styrning för att inte 

tynga den centrala politiken med en allt för operativ nivå eller allt för många ärenden utan 

strategiskt innehåll. Samtidigt behöver kraven på nämnders och styrelsers interna 

projektstyrning förstärkas för att stärka förutsättningarna för en politisk styrning som 

helhet och som grunden i styrkedjan. 
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Styrmedel: Nivåer och riktning för styrning  
Vid tillskapande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver en 

avvägning göras om hur långtgående kommunstyrelsens mandat ska vara. Detta påverkar 

styrningens nivå och riktning.   

För att skapa en ändamålsenlig strategisk styrning av stadsutvecklingsarbetet inom ramen 

för dagens organisering finns det olika typer av styrmedel att använda sig av. En 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver både skapa strukturer och 

främja en organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och delar.  

 

För själva styrningen finns både vertikala styrmedel och horisontella styrmedel. Vertikal 

styrning bygger på en styrning genom en hierarkisk fördelning av ansvar i en 

organisation. Exempel på vertikala styrmedel är budget, organisation med ansvars- och 

mandatfördelning, program, planer och policys. Horisontella styrmedel syftar till att 

skapa samordning mellan de olika funktioner som uppstår som en följd av den vertikala 

styrningen. Exempel på horisontella styrmedel för att uppnå samordning är 

tvärfunktionella processer samt projekt- och portföljstyrning med samordnings- och 

styrgrupper samt utseende av samordnande roller som olika typer av samordnare eller 

projekt- och programledare.  

Forskningsteorin visar att det, för att skapa ett sammanhängande styrsystem, behövs både 

vertikala och horisontella styrmedel och dessa behöver anpassas utifrån var man väljer att 

placera ansvar för olika uppgifter inom styrprocesserna.  

För att säkerställa resursoptimering, effektivitet och kvalitet i framdriften, finns i 

stadsutvecklingsuppgiften ett behov av samordning mellan stadens olika aktörer som 

utgör den vertikala styrningen. En funktion för strategisk planering under 

Figur 1- Former av styrning 



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 10 (39) 

   

   

kommunstyrelsen syftar till att stärka samordningen, dels genom införandet av en 

styrning över de vertikala delarna (nämnder och bolag) och dels genom en stärkt 

horisontellstyrning (styrning av samverkan). Det kan handla om att på ett annat sätt än 

idag rapportera mer på helhet och mindre i stuprör, att titta på vilka incitament som finns 

för medarbetare i nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag att samverka, liksom att en 

del av organisationen ges ett uttalat ansvar att lösa ut frågor och konflikter inom en 

strukturerad samverkan.     

För att kunna generera olika modeller för hur en strategisk planeringsfunktion för 

stadsutveckling under kommunstyrelsen kan utformas har ett förenklat analysramverk 

skapats med utgångspunkt i ovan resonemang. De tre delarna i stadsutveckling – Mål och 

riktning, Prioritering och Fokus samt Utpekade satsningar och projekt – formar 

tillsammans med en skala för olika former av strategisk styrning för att uppnå önskad 

samordning – från centraliserad till decentraliserad styrning – en matris. I ramverket kan 

olika styrmedel kombineras för att skapa en lämplig balans i styrningen utifrån hur 

centraliserat respektive fördelat ansvaret placeras inom staden för respektive del i 

stadsutvecklingen. Utifrån det kan respektive modell kompletteras med perspektiv som 

förslag till arbetssätt, ansvars- och mandatfördelning, kompetensbehov i organisationens 

olika funktioner och behov personalmässig omfattning av en funktion under 

kommunstyrelsen.  

 

Matrisens skala för strategisk styrning är utformad så att: 

• Styrning som utförs enligt modeller som ligger till vänster i matrisen präglas av 

ett större centralt ansvar och enhetligare vertikal styrning för både beslut och 

utförande. Funktionen under kommunstyrelsen driver och genomför den 

strategiska styrningen av stadens stadsutveckling som ett utpekat ansvar i 

linjeorganisationen.   

• Styrning som utförs enligt modeller som ligger i mitten av matrisen är en 

kombination av utökad vertikal styrning, för att möjliggöra centrala beslut, och 

en mer formaliserad horisontell styrning, där den strategiska 

planeringsfunktionen under kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet. 

Mandat och ansvar ligger i stor omfattning kvar i nämnder och styrelser.  

Figur 2 - Analysramverk, en matris för att generera alternativa modeller för den strategiska 

planeringsfunktionens utformning 
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• Längst till höger i matrisen är den vertikala styrningen huvudordningen och en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen får i uppdrag att 

koordinera, följa upp och sammanställa nämnder och styrelsers arbete. Detta ger 

ett sammanställt kunskapsunderlag att använda för beslut kring stadens fysiska 

utveckling i nämnder och styrelser samt i kommunfullmäktige. 

Arbetssätt och omfattning för en funktion under 
kommunstyrelsen – förutsättningar och alternativ 
Utredningen har utifrån genomförda intervjuer inom Göteborgs Stad, studier av andra 

städers arbetssätt samt tidigare arbete och ovan teoretiska matrismodell format ett antal 

alternativa modeller för arbetssätt och omfattning för en strategisk planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen.   

Studierna av hur andra städer valt att organisera sin strategiska styrning av 

stadsutvecklingen har använts som inspiration i arbetet att ta fram alternativa modeller. 

Däremot är det viktigt att tydliggöra att det inte är möjligt att rakt av kopiera lösningar 

från andra städer, då alla städer har sina specifika förutsättningar och organiseringar.  

Alternativa modeller för en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen har 

formats utifrån olika ansatser för hur decentraliserat respektive centraliserat ansvaret 

placeras, det vill säga hur kompetens och ansvar fördelas mellan kommunstyrelsen och 

nämnder/styrelser. För alla alternativ förutsätts att en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen medverkar på något sätt i alla de tre identifierade delarna av 

stadsutveckling, mål och riktning, prioritering och fokus samt strategisk styrning av 

utpekade satsningar och projekt  

Figur 3 – Utvärderade alternativ presenterade i analysramverket 
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Utredningen har formulerat fem olika alternativ för arbetssätt för en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen:  

• Stark central styrning 

• Styrning genom vision och prioritering 

• Inriktningsstyrd samverkan 

• Taktiskt styrd samverkan  

• Stärkt samverkan 

De fem modellerna, se ovan figur, har avvägts utifrån möjliga nyttor, potential för 

genomförande i Göteborgs Stads kontext med inom befintlig nämnds- och 

styrelseorganisation samt även utifrån modellernas olika styrkor och svagheter.  

De fem alternativa modellerna har även studerats utifrån bland annat vilka arbetsuppgifter 

och arbetsprocesser den strategiska planeringsfunktionen skulle få och vilken kompetens 

den strategiska planeringsfunktionen skulle behöva. Vidare har modellerna studerats 

utifrån vilken påverkan de skulle få på befintlig organisation avseende ansvar, mandat, 

arbetsuppgifter och kompetens. En analys har också gjorts över hur väl modellen kan 

förväntas möta de nyttor och farhågor som identifierats i intervjuer under utredningens 

första fas. Slutsatsen är att den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har 

störst potential att komplettera stadens nuvarande organisation och styrning. Denna 

modell beskrivs nedan, och de övriga fyra bortvalda modellerna beskrivs översiktligt 

längre fram i dokumentet. 

Förslag till funktion och ansvar för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 

placerad under kommunstyrelsen bygger på den grundläggande förutsättningen att 

nämnders och styrelsers ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att 

kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens 

fysiska utveckling och att kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta.  

 

Inriktningsstyrd samverkan: 
En modell för en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen 
Den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har störst potential då detta 

förslag kompletterar dagens organisation genom att det ger kommunstyrelsen ett uttalat 

ansvar för den riktigt långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen medan strategier och 

arbete med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen görs i en uttalad 

samverkansmodell mellan kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Ansvaret för 

genomförande av satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på nämnder och 

styrelser men kommunstyrelsen ges mandat att föreslå inriktning och förändrad inriktning 

för utpekade fokus och särskilda betydande projekt. 

Utredningen gör bedömningen att införandet av en funktion under kommunstyrelsen med 

arbetssättet; Inriktningsstyrd samverkan bidrar till att skapa ökad förståelse och kunskap 

om helheten i stadens stadsutveckling genom att arbetssätt och organisering av en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt denna modell har sin bas i 

förstärkt samverkan.  
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Genom inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 

kommunstyrelsen kompletteras dagens organisation med tydligt ansvar för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling,  

• en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling 

• samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå 

övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser 

• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom 

stadsutvecklingsområdet 

• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovan ansvar. 

 

 

Bärande principer 

I en arbetsmodell enligt inriktningsstyrd samverkan ligger fokus på att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen ges mandat och uppdrag att åstadkomma en 

styrd samverkan mellan stadens nämnder och styrelser utan att kommunstyrelsen tar över 

dessas nuvarande ansvar gentemot fullmäktige.  

Inriktningsstyrd samverkan bygger på en mix av aktiv vertikal styrning genom att 

kommunstyrelsen arbetar fram förslag till beslut om mål och riktning för stadens 

långsiktiga stadsutveckling tillsammans med en uttalad horisontell styrning genom 

fastslagen samverkansprocess för stadens prioriteringar och inriktning för gemensamma 

satsningar och projekt. Arbetssätten ger ett uttalat uppdrag och mandat till en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen att driva horisontell samordning och styrning. 

Detta skapar en röd tråd i styrningen där det finns en avvägd balans mellan vertikal och 

horisontell styrning inom respektive del i stadsutvecklingsarbetet. Inriktningsstyrd 

samverkan fördelar samverkansstyrningen (mål och process) till kommunstyrelsen, 

medan ansvaret för innehåll (förslag och sak-kompetens) ligger på nämnder och styrelser. 

Denna fördelning grundas i att två av de viktigaste förutsättningarna för god samverkan 

som lyfts fram i såväl teoriöversikten som intervjumaterialet är dels gemensamma 

Figur 4 - Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 
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uppdrag för samverkande parter och dels en kontinuerlig dialog mellan det övergripande 

perspektivet och de vardagliga utmaningarna i leveransen till medborgarna. 

I Inriktningsstyrd samverkan hänger det långsiktiga planeringsarbetet samman med de 

uppgifter för statistik, analys och omvärldsbevakning som redan görs på 

stadsledningskontoret, liksom det långsiktiga planeringsarbete som görs inom 

lokalsekretariatet. Utifrån intervjuerna och tidigare arbete med översyn av 

fackförvaltningarna gör utredningen bedömningen att etableringen av ett arbete med att ta 

fram underlag och besluta om mål och riktning för stadens långsiktiga utveckling och 

planering tillför en dimension som idag inte är uttalat placerad på någon nämnd eller 

styrelse. 

Den föreslagna modellen bygger på ett fortsatt uttalat ansvar för nämnder och styrelser att 

arbeta med strategier inom sina områden efter en given inriktning. En funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen kompletterar nämnders och styrelsers arbete 

genom att säkerställa samordning inför och under arbetet med framtagande av strategier.  

Arbetet med att ta fram en för staden gemensam prioritering och peka ut fokus för 

gemförande av stadsutveckling drivs i samverkan. Nämnder och styrelser ansvarar för att 

utifrån respektive sak-område ta fram de underlag som behövs för att i samverkan med 

varandra och den inrättade strategiska planeringsfunktionen föreslå prioritering och fokus 

för att nå stadens långsiktiga övergripande målsättningar för stadsutveckling som sedan 

beslutas av kommunstyrelsen.   

I modellen inriktningsstyrd samverkan förutsätts en funktion för strategisk planering vara 

aktiv i alla tre delarna av stadsutvecklingen; mål och riktning, prioritering och fokus samt 

strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt. För att styrmodellen ska fungera 

effektivt och inte ta över de ansvar som bäst ligger inom nämnd eller styrelse är det av 

vikt att en funktion under kommunstyrelsen begränsas till att verka på en övergripande 

nivå. Exempelvis är det viktigt att antalet satsningar och projekt som pekas ut för 

strategisk styrning av kommunstyrelsen inte blir för många.  

Modellen bygger på en förstärkt samverkanskultur och detta behöver uppmärksammas i 

införande av funktionen. Den strategiska planeringsfunktionen kommer att kunna forma 

samverkansprocesser, kultur och arbetssätt som hakar i det arbete som idag utförs på 

förvaltningar och bolag. Det är dock avgörande för samverkanskulturen att 

kommunstyrelsen håller sin styrning av strategier och prioritering av genomförande på en 

övergripande nivå, för att nämnderna fortsatt ska kunna föreslå bästa lösning baserat på 

större sak-kompetens och erfarenhet av leverans till medborgarna. 
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Arbetssätt i de tre delarna av stadsutveckling  

I rutorna nedan presenteras arbetssätt och uppgifter för en funktion för strategisk 

planering inom stadsutveckling under kommunstyrelsen enligt modellen inriktningsstyrd 

samverkan. 

 

  

Arbetssätt -  

Mål och riktning 
Kommunstyrelsen har en aktiv roll i 

framtagandet av långsiktiga mål och 

riktningar för stadsutveckling, 

beslutar om inriktningar och 

godkänner strategier. Det ställer 

ökade krav på samverkan inför 

beslut, t.ex. genom en beredning eller 

utskott. 

Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av 

”vision” och säkerställer beslutad 

inriktning för och samverkan i 

nämndernas framtagande av 

strategier. Bland annat genom att: 

• Ta fram analyser och underlag 

• Koordinera stadens deltagande i 

nationell och regional planering 

• Ta fram förslag till olika typer av 

målbilder för stadsutveckling 

• Sammanställer gemensam 

styrinformation till politiken på 

strategisk nivå 

• Initierar, koordinera och tar fram 

förslag till inriktning för 

framtagande av styrande dokument 

med strategier för stadens fysiska 

stadsutveckling 

• Belysa strategiska målkonflikter i 

mål, riktning och styrande 

dokument inom stadsutveckling 

 

Arbetssätt -  

Prioritering och fokus 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

förslag till prioriteringar och åtgärder 

inom stadsutveckling. Beslutar om 

förändringar eller kompletteringar av 

dessa.  

Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, 

prioriteringsunderlag och 

inriktningsförslag till ett samlat 

gemensamt prioriteringsförslag. 

Beredning inför beslut kräver 

troligen anpassade arbetsformer i 

kommunstyrelsen. 

Exempel på arbetsuppgifter för 

Stadsledningskontoret:  

• Samordna arbetet med att skapa en 

gemensam bild av vad som ska 

prioriteras i stadens stadsutveckling 

• Föreslå övergripande inriktning till 

betydande projekt och 

fokusområden. 

• I samverkan med förvaltningar och 

bolag analysera genomförbarhet 

och konsekvenser  

• Följa upp framdrift och följsamhet  

• Leda forum för hantering av 

komplexa frågor / avvägningar i 

prioriteringar och fokus 

• Beslutskoordinera  

• Utveckla och besluta styrande 

rutiner och processer på hela staden 

nivå 

Arbetssätt – 

Utpekade satsningar och 

projekt 
Kommunstyrelsen bereder 

inriktningar för utpekade satsningar 

eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har 

tolkningsföreträde och kan besluta 

om förtydliganden under arbetets 

gång. 

Stadsledningskontoret bereder 

ärenden genom en systematisk 

process för stöd till och uppföljning 

av de utpekade satsningarna. Bland 

annat genom att: 

• Samla in och kvalitetssäkra 

beslutsunderlag till 

kommunstyrelsen om t ex, 

inriktningar, övergripande 

projektstyrningsdokument 

• Säkerställa att det tas fram förslag 

på åtgärder vid avvikelser 

• Stödja i konflikthantering och 

beslutskoordinering 

• Hjälpa till med prioritering, 

eskalering och avvägningar inom 

projektet  

• Vid behov sitta som ordförande i 

styrgrupp för projekt och tillsätta 

styrgrupper 

• Utveckla och besluta systematik 

och arbetssätt för styrning av 

utpekade satsningar och projekt 
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Justeringar i roller och ansvar 

Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större övergripande 

ansvar för stadens fysiska utveckling. Det innebär att kommunstyrelsen förväntas besluta 

om till exempel: 

• startbeslut och inriktningar för visioner, program, planer och andra styrande 

dokument,  

• förändringar och kompletteringar i stadens övergripande prioritering och fokus 

inom stadsutveckling, och  

• förslag om justerad inriktning för utpekade projekt.  

• arbetsprocesser för samverkan och gemensam styrning 

Kommunstyrelsen föreslås axla rollen som visionär samordnade aktör för såväl mål, 

riktning, strategier samt för prioritering och fokus. I många fall kommer dock ärenden 

vara av sådan dignitet att de bör beslutas i kommunfullmäktige.  

Nämnders och styrelsers roll påverkas naturligtvis av att kommunstyrelsens ansvar och 

mandat förändras. Nämnderna och styrelserna är dock fortsatt ansvariga inför 

kommunfullmäktige inom respektive verksamhetsområde. Inriktningsstyrd samverkan 

innebär en begränsning av nämndernas mandat för långsiktiga strategier, men ger också 

ett förtydligande av vad fullmäktige förväntar sig av nämnderna inom respektive 

ansvarsområde. Inriktningsstyrd samverkan innebär att den huvudsakliga styrningen av 

fysisk planering och genomförande fortsatt tydligt ligger inom ansvaret för nämnder och 

styrelser.  

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning rollen att skapa en 

gemensam bild av läget i stadsutvecklingen och att ta fram förslag till mål och riktning 

för hela stadens stadsutvecklingsarbete, för att samordna arbetet med prioritering och 

fokus av genomförande för att nå mål och riktningar för stadsutvecklingen samt ta fram 

förslag till inriktningar för utpekade satsningar och projekt. Stadsledningskontoret 

förväntas också föreslå och underhålla de övergripande staden-gemensamma processer 

som krävs för att samverkansmodellen ska fungera.  

Det är avgörande för såväl kommunstyrelsen som för nämnderna och styrelserna att 

kommunstyrelsen styrning hålls på en övergripande nivå dels för att inte överlasta 

kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med alltför detaljerade frågor, men 

framförallt för att säkra nämndernas och styrelsernas ansvarstagande och handlingsfrihet 

inom sina respektive verksamhetsområden. Vilken nivå som är rätt för kommunstyrelsens 

styrning kommer sannolikt att variera över tid och stadsledningskontoret bör aktivt 

anpassa nivån på förslag till beslut. Stadsledningskontorets arbetssätt måste formas så att 

kommunstyrelsens mandat används bara där det är nödvändigt för att förtydliga 

nämndernas och styrelsernas gemensamma stadsutvecklingsuppdrag. 

 

  



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 17 (39) 

   

   

Förändrade mandat 

Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd samverkan: 

Kommunstyrelsen får förtydligat och utökat ansvar och mandat för att: 

• ta fram, föreslå och kommunicera övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• dela ut uppdrag till nämnd och styrelse att ta fram eller bidra i framtagande av 

strategier för stadens stadsutveckling 

• i samverkan ta fram, förändra, förtydliga och komplettera stadens prioritering och 

fokus för stadsutveckling som utgör underlag för nämnders och styrelsers 

verksamhetsplanering 

• föreslå inriktning och justera densamma för utpekade satsningar och projekt  

• aktivt samordna och koordinera nämnders och styrelsers arbete 

Det förändrade ansvaret och mandatet att i viss mån styra nämnders och styrelsers arbete 

bedöms troligen kräva justeringar av kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnd/styrelse får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan:  

• bidra i arbetet med att ta fram övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• ta fram underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus 

• enligt uppdrag arbeta fram samt bidra i arbetet med att ta fram strategier med 

påverkan på hela staden 

Utöver detta har nämnderna och styrelserna fortsatt ansvar för att genomföra stadens 

stadsutveckling och för styrning av genomförandet. 

Ansvaren bedöms innefattas i reglementen och bolagsordningar varför de inte behöver 

justeras i ett inledningsskede. Beroende av vilken detaljnivå kommunstyrelsen önskar 

hålla styrning av prioritering och fokus samt utpekade satsningar och projekt på kan 

förtydliganden av reglementen komma att behövas. Sådana justeringar kan då göras i 

ordinarie översyner.  

Stadsledningskontoret får av kommunstyrelsen förtydligat och utökat uppdrag att: 

• skapa kunskapsunderlag för, ta fram förslag till och kommunicera övergripande 

mål och riktning för stadens stadsutveckling 

• samordna och skapa beslutsunderlag till kommunstyrelsen om ”Prioritering och 

fokus” och justeringar av detta 

• ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen med uppdrag för framtagande av 

styrande dokument inom stadsutveckling för hela staden och förslag till hantering 

av målkonflikter mellan dessa 

• kvalitetssäkra och bedöma förslag till eller ny inriktning för utpekade satsningar 

och projekt 

• aktivt samordna och koordinera förvaltningar och bolags arbete 
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Styrkor och bedömda effekter   

Utifrån följeforskning, omvärldsbevakning, teoretisk bakgrund och de intervjuer som 

utredningen gjort med tjänstepersoner inom staden har styrkor och bedömda effekter av 

införandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt 

inriktningsstyrd samverkan sammanställts enligt nedan. 

Styrkor Bedömda effekter 

Tillför ett arbete med långsiktig 

planering i stadsutvecklingen vilken 

säkerställer gemensamma riktningar och 

mål för stadens arbete. Detta finns idag 

inte placerat på en nämnd eller styrelse. 

• Tydligt för både medborgare, näringsliv och hela 

stadens organisation om vad staden vill med 

stadsutvecklingen, vilket möjliggör kraftsamling 

med gemensam riktning för samtliga aktörer.  

• Underlättar sammanvägning av stadsutvecklingen 

med stadens övriga målsättningar för andra 

verksamhetsområden. 

• Ger möjlighet att ha en enhetlig och tydlig röst i 

den övergripande och långsiktiga stadsutvecklingen 

för staden 

Skapar förståelse för helheten och det 

blir lättare att sätta delar av 

stadsutvecklingen i sitt sammanhang 

genom utvecklade underlag 

• Effektivare styrning såväl som arbetssätt och 

organisation baserat på bättre kunskapsunderlag 

och gemensam förståelse för helheten 

• Möjlighet att konstruktivt hantera prioriteringar och 

målkonflikter med ett hela-stadenperspektiv 

Tillskapar arbetssätt och processer för 

att möjliggöra effektivare samverkan för 

strategier, prioritering och fokus såväl 

som utpekade satsningar och projekt 

• Ökad styrning mot samverkan kommer leda till en 

effektivare framdrift. Detta som följd av att alla 

arbetar mot samma mål och att arbetet går i takt 

utifrån satt prioritering 

• Nya arbetsformer med en tydlig ansvarsfördelning 

skapar en utvecklad och effektiv samverkanskultur 

som i sin tur ger en ökad arbetsglädje 

• Nya arbetssätt möjliggör en tidigare identifiering av 

avvikelser från angiven inriktning   

Tydligare organisation i stadens arbete 

med stadsutveckling 

• Skapar en röd tråd i styrningen av 

stadsutvecklingen där kommunstyrelsen får ett 

uttalat beslutsmandat för riktning och övergripande 

prioritering för stadsutvecklingen, men där ansvar 

och mandat för framtagande av strategier, fysisk 

planering och genomförande ligger kvar på 

nämnder och styrelser. 
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Inriktningsstyrd samverkan och lokalsekretariatets uppdrag 

Vid en jämförelse av Inriktningsstyrd samverkan och Lokalsekretariatets arbetsuppgifter 

framkommer att delar av Lokalsekretariatets nuvarande verksamheter passar väl i den 

föreslagna modellens tre ansvarsområden.   

• Mål och riktning – Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt underlag av strategisk 

karaktär som syftar till att identifiera och följa upp framtida behov av lokaler för 

kommunal service vilket är ett viktigt ingångsvärde, både genom att synliggöra 

lokalbehov av påföljande investeringsbehov, i den långsiktiga planeringen av 

stadsutvecklingsarbetet.   

• Prioritering och fokus – Utifrån lokalförsörjningsplanen kan stadens behov av 

lokaler för kommunal service tydligt identifieras och integreras i arbetet med att 

prioritera och peka ut vilket fokus stadens stadsutvecklingsarbete behöver för att 

möta satta mål och inriktningar för staden som helhet.   

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – När lokaler för kommunal 

service pekas ut som ett prioriterat fokus eller när det ska planeras och byggas ut 

kommunal service av strategisk karaktär finns möjlighet att styra detta på samma sätt 

som utpekade stadsutvecklingsprojekt.   

Det utkast till lokalförsörjningsprogram som lokalsekretariatet utarbetat i samverkan med 

stadens förvaltningar och bolag föreslår en plattform för strategisk styrning av 

lokalförsörjningen för kommunal service. Utöver arbetet med lokalförsörjningsplanen 

föreslås att det ska tas fram riktlinjer för hur styrningen och ansvarsfördelningen i lokal-

försörjningsprocessen ska fungera. Lokalsekretariatet skulle efter beslut om antagande av 

programmet få en roll för den långsiktiga planeringen i lokalförsörjningsprocessen av 

kommunal service som ligger i linje med modellen Inriktningsstyrd samverkan. Införs 

även Inriktningsstyrd samverkan behandlas lokalförsörjning som andra 

stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen 

Förutsättningar och begränsningar 

Förslaget till funktion och ansvar för en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen bygger på att nämnders och styrelsers 

ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att kommunfullmäktige önskar att 

kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens fysiska utveckling och att 

kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta. Det bör därför övervägas om 

införande av en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen också innebär 

behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Inriktningsstyrd samverkan är ett samverkansförslag vilket innebär att modellen är 

beroende av att nämnder och styrelser är engagerade i att bidra i de samverkansprocesser 

som kommunstyrelsen beslutar om och att de är beredda att fördela resurser till både 

samverkan och till de arbetsuppgifter som samverkan resulterar i. Det kräver att nämnder 

och styrelser fortsätter arbeta för en förbättrad samverkanskultur i genomförandet av 

beslutade åtgärder och att de förvaltningsövergripande processer som finns redan idag 

utvecklas vidare. En funktion för långsiktig planering under kommunstyrelsen behöver 

finna former och forum för att skapa och stärka samverkans- och kunskapsprocesser. 

Dessa processer ska bidra till att skapa ett sammanhängande system samtidigt som det 

behöver finnas utrymme för att omhänderta och fånga upp de chanser, 

omvärldsförändringar och tillfälligheter som uppstår både inom staden som organisation 
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och som fysisk och social företeelse. Funktionen behöver hela tiden sträva efter att öka 

förståelsen för helheten och att söka nya lösningar. Det har därför betydelse att besätta 

funktionens roller med kompetenser med förmåga att förstå och förklara både 

stadsutveckling, roller och funktioner inom Göteborgs Stad som helhet. Det ställer även 

krav på kompetens och förmåga att samla kunskap, engagemang och föra samtal som 

bidrar till att bygga den gemensamma förståelsen.  

Avgörande för en samverkansbaserad styrning är att de ingående nämnderna och 

styrelserna följs upp och rapporterar på sin gemensamma prestation oavsett 

verksamhetsområde. Införandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan behöver därför ske i 

samklang med annan övergripande styrning i staden, så som stadens budget och former 

för uppföljning. Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget fungerar väl ihop med 

de bedömningar som kontoret gör i övrigt avseende de förändringar som inletts kring 

budget- och uppföljningsprocesser och de behov av en utvecklad investeringsstyrning 

som lyfts i samband med överlämnandet av budgetförutsättningar 2020-2022.  

Bedömningen är dock att det fortsatt krävs en utveckling av nämnder och styrelsers 

interna styrprocesser och arbetsformer för att en Inriktningsstyrd samverkan ska kunna 

fungera på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget förutsätter även att det samordningsansvar 

och -mandat som finns utfördelat på nämnder och styrelser idag, bland annat vad det 

gäller exploateringsverksamheten eller utpekade övergripande projekt, inte överförs till 

den föreslagna strategiska planeringsfunktionen under kommunstyrelsen utan ligger kvar 

som idag och ger underlag till en mer övergripande prioritering och fokus. 

Fullt införd är Inriktningsstyrd samverkan beroende av att staden har en övergripande 

riktning för stadsutvecklingen, antingen som en politiskt driven vision eller som en 

framskriven utvecklingstrend att förhålla sig till. Utan detta blir det svårt att skapa 

engagemang kring gemensamma strategier och prioriteringar. Det innebär att 

kommunstyrelsen behöver engageras i övergripande mål och riktning för stadens 

långsiktiga stadsutveckling.  

Resursbehov 

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstid beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen av prioritering och fokus samt utpekade 

satsningar och projekt ska vara. Idag har stadsledningskontoret liknande uppgifter inom 

till exempel omvärldsbevakning, lokalsekretariatet och det särskilda uppdraget med 

koordinering av Älvstaden, men även andra delar av kontorets arbete är närliggande de 

arbetssätt som föreslås för en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

enligt Inriktningsstyrd samverkan. Funktionens uppgifter behöver konkretiseras 

ytterligare och planeras tillsammans med kontorets befintliga verksamhet för att inför ett 

genomförande avgöra omfattningen i årsarbetstid för en funktion. 

För nämnder och styrelser bedöms Inriktningsstyrd samverkan inledningsvis bara ha en 

marginell påverkan på resursbehov. En ökad tydlighet i stadens riktning och förmåga till 

övergripande prioriteringar inom stadsutveckling bedöms dock på sikt innebära 

betydande effektiviseringsvinster i arbetet inom förvaltningar och bolag. Förslaget 

innebär inga egentliga ytterligare arbetsuppgifter för förvaltningar och bolag och inte 
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heller att några betydande arbetsuppgifter lyfts bort. Sammantaget är bedömningen att de 

arbetsuppgifter som förvaltningar och bolag inte längre behöver utföra eller som förs över 

till andra förvaltningar som mest motsvarar enstaka årsarbetstider.  

 

Bortvalda modeller för en strategisk planeringsfunktion 
Inom ramen för utredningen har utöver inriktningsstyrd samverkan fyra ytterligare 

modeller på hur en funktion för strategisk planering av stadsutveckling under 

kommunstyrelsen skulle kunna se ut utvärderats.  

De modeller som utvärderats beskrivs kortfattat nedan med fokus på vilka styrprinciper 

som ligger till grund för funktionens utformning samt ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och nämnd/styrelse. Avslutningsvis beskrivs 

kortfattat varför modellen inte förordas. 

Stärkt samverkan (det blå alternativet) 

Denna modell för hur en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 

kunna utformas bygger primärt på informations- och kunskapsstyrning och tar 

utgångspunkt i kommunstyrelsens efterfrågan på mer gemensam styrinformation som 

möjliggör att beslut tas med bra beslutsunderlag på rätt nivå.  

Den strategiska planeringsfunktionens roll blir att samla och koordinera information för 

att kunna påvisa vad som pågår i stadens stadsutvecklingsarbete. Stadsledningskontoret 

skulle kunna skapa en arena för gemensam samordning och avvägningar på strategisk 

nivå men kommunstyrelsen skulle inte ges mandat att ge inriktning eller justerad 

inriktning, utan detta ligger helt på kommunfullmäktige respektive nämnd/styrelse. 

Nämnderna behåller i stort sett dagens ansvar, mandat och resurser och ansvarar för att 

driva strategiska frågor som idag. Resursmässigt skulle det innebära en begränsad 

funktion på stadsledningskontoret som till stor del kan bemannas från dagens 

organisation.   
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Modellens styrkor är att det skulle innebär mindre förändring vilken kan bidra till en 

samlad kunskapsbas som underlag för styrning genom beredning och beslut i 

kommunfullmäktige. Modellens svagheter är att effekten riskerar att utebli då 

stadsledningskontoret skulle sakna verktyg för att säkra ökad samverkan och lösa 

målkonflikter och att förslagets ringa omfattning troligen skulle innebära en besvikelse i 

stadens organisation som generellt enligt intervjuerna efterfrågar strategisk styrning.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stärkt samverkan: 

• inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med övergripande mål och riktning och 

prioritering och fokus som organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer 

och 

• inte resultera i den ökade styrningen av utpekade satsningar och projekt som 

kommunstyrelsen efterfrågar.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att risken är för stor att en utformning av en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt alternativet Stärkt 

samverkan inte skulle realisera tillräckligt många nyttor som följd av förändringens ringa 

omfattning mot dagens struktur.  

Taktiskt styrd samverkan (det gula alternativet) 

Arbetssättet enligt Taktiskt styrd samverkan bygger till stor del på processtyrning, där 

stadsledningskontoret får rollen att skapa och driva processen för att samordna det 

övergripande prioriteringsarbetet i staden men med utgångspunkt i befintliga styrande 

dokument. Det innebär dessutom en stärkt styrning av de utpekade satsningarna och 

projekten genom att stadsledningskontoret har möjlighet att ta en mer aktiv roll. 

Resultatet av arbetet med prioritering och fokus skulle bli ett underlag för 

nämndernas/styrelsernas budgetarbete.  

I denna modell skulle kommunstyrelsen få ett vidgat ansvar för att samordna stadens 

arbete med att peka ut prioritering och fokus för stadsutvecklingsarbetet och ge inriktning 

till utpekade satsningar och projekt. Nämnder och styrelser skulle fortsatt ansvara för 

övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling samt framtagande 

av styrande dokument inom respektive ansvarsområde. Resursmässigt skulle denna 

modell till utformning innebära en mindre funktion på stadsledningskontoret som primärt 

gör arbetsuppgifter som inte utförs i nämnder och styrelse i någon större utsträckning 

idag varför funktionen skulle bemannas med ny personal.  

Modellens styrkor är att det genom att samordna prioriteringsarbetet skulle möjliggöra att 

arbetet drivs fram mer i takt och mot gemensamma mål och riktning samt att styrningen 

av de utpekade satsningarna och projekten skulle öka. Svagheten är att arbetet med 

prioritering och fokus skulle utgå från dagens styrande dokument samt prognoser om 

framtiden snarare än en gemensamt framarbetad och förankrad långsiktig inriktning för 

arbetet. Det riskerar leda till legitimitets- och samordningsproblem i prioriteringsarbetet.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Taktiskt styrd samverkan: 

• inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med de övergripande mål och riktning som 

organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer och som bidrar som grund 

för prioritering och fokus. 
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Sammanfattningsvis bedöms det vidare att en utformning enligt Taktiskt styrd samverkan 

inte skulle resultera i en tillräckligt god grund att bedriva arbetet med prioritering och 

fokus utifrån varför önskade effekter av en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen enligt denna modell riskerar utebli.   

Styrning genom vision och prioritering (det gröna alternativet)   

Styrning genom vision och prioritering bygger på en mix av central målstyrning för den 

långsiktiga planeringen – mål och riktning – och arbetet med prioritering och fokus och 

en helt utfördelad styrning avseende utpekade satsningar och projekt. Den strategiska 

planeringsfunktionen under kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att driva och samordna 

arbetet med att peka ut de övergripande målen och riktningen samt prioritering och fokus 

för stadsutvecklingsarbetet. Dessutom skulle stadsledningskontoret arbeta med att följa 

upp och kvalitetssäkra utfallet av den utpekade riktningen.  

Kommunstyrelsen skulle i denna utformning få utökat mandat avseende mål och riktning 

såväl som prioritering och fokus medan nämnderna och styrelserna förväntas ta ansvar för 

att leverera önskad inriktning och styra de utpekade satsningarna och projekten med 

utgångspunkt i av kommunstyrelsen beslutad inriktning. Denna modell skulle 

resursmässigt innebära en förhållandevis stor funktion på stadsledningskontoret som till 

stora delar skulle kunna bemannas med resurser från förvaltningarna som i denna modell 

får ett minskat ansvar för strategisk planering.  

De styrkor som identifierats är att det tillförs en central styrning avseende de 

övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och för det stadengemensamma 

arbetet med prioritering och fokus som inte finns i någon större omfattning idag samt att 

det ger en tydlig ansvarsfördelning organisatoriskt. Svagheterna i modellen är att det 

saknas styrning av genomförandet av mål, riktning och prioriteringar såväl som för 

utpekade satsningar och projekt. Det riskerar även att urlaka den strategiska kompetensen 

då förvaltningar och bolag troligen inte kan komma att behålla den strategiska 

kompetensen samt att kompetensen på stadsledningskontorets riskerar att förlora 

kontakten med verksamheten.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Styrning genom vision och 

prioritering: 

• Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen som ansvarar för att ta fram de övergripande 

målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva arbetet med prioritering 

och fokus med stöd av förvaltningars och bolags input men  

• Det skulle inte resultera i den ökade strategiska styrning av utpekade satsningar 

och projekt som kommunstyrelsen efterfrågar.    

Sammanfattningsvis bedöms modellen innebära en alltför stor förändring att genomföra 

inom ramen för befintlig organisation såväl som kultur. Ett så pass utökat ansvar för de 

övergripande målen och riktningen såväl som prioritering och fokus på kommunstyrelsen 

skulle innebära en betydande arbetsmängd och en stor funktion på stadsledningskontoret 

med en risk för bristande verksamhetsförankring.     

Stark central styrning (det lila alternativet)  

En Stark central styrning bygger primärt på målstyrning och processtyrning genom 

processägarskap. Den strategiska planeringsfunktionen på stadsledningskontoret skulle i 
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denna modell få rollen att driva den strategiska styrningen av stadens stadsutveckling 

både avseende de övergripande målen och riktning, prioritering och fokus samt strategisk 

styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna/styrelse skulle 

kommunstyrelsen få ansvar för strategisk styrning medan nämnder och styrelser blir mer 

utförarorganisationer med ansvar för att verkställa utpekad riktning. I denna modell blir 

funktionen på stadsledningskontoret resursmässigt en stor funktion som bemannas både 

av personal från dagens förvaltningar och bolag men även med ytterligare resurser.  

Modellens styrkor är en tydligare beslutsprocess där det är tydligt vem som ansvarar för 

vad och det finns en tydlig koppling till kommunfullmäktiges budget där prioritering och 

fokus blir det samlade budgetunderlaget för nämndernas och styrelsernas budget. 

Modellens svagheter är att det innebär en avsevärd central maktförskjutning för 

strategiska frågor som skulle resultera i en omfattande arbetsmängd för kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige där risken är stor att nämnder och styrelser skulle tappa 

initiativförmågan. Förslaget innebär dessutom en orealistiskt stor funktion på 

stadsledningskontoret som ligger långt ifrån hur övrig verksamhet på 

stadsledningskontoret drivs. 

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stark central styrning: 

• Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen som i detta alternativ ansvarar för att själva ta fram de 

efterfrågade övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva 

arbetet med prioritering och fokus.  

• Det skulle även innebära en utökad strategisk styrning av utpekade satsningar och 

projekt avseende både inriktning och uppföljning.  

Sammanfattningsvis har modellen valts bort då inte anses realistiskt att införa i dagens 

organisationsform med nuvarande styrmodell.   
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Del 3: Praktisk och teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av det material som samlats in under en 

första utredningsfas, då intervjuer inom och utanför Göteborgs Stad genomfördes 

tillsammans med en översiktlig omvärldsstudie samt en genomgång av aktuell forskning. 

Intervjuer med förvaltningar, bolag och externa parter 
Ett stort antal personer och grupperingar har intervjuats; inom stadsledningskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, 

kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, idrott och föreningsförvaltningen, 

lokalförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna, förskole- och 

grundskoleförvaltningarna men även personer inom Stadshus AB, Älvstranden utveckling 

AB, Higab AB, Parkeringsbolaget AB, Business Region Göteborg, Framtiden AB och 

Göteborg Energi AB. För att få ett externt perspektiv har även representanter från 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen och Trafikverket intervjuats. 

Samma frågemall användes till alla intervjuer. Frågorna var: 

1. Långsiktig planering i en funktion på SLK, vilken nytta kan detta ge för staden 

och för de vi är till för? 

2. Långsiktig planering i en funktion på SLK, finns det någon farhåga? 

3. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, vilken nytta kan 

detta ge för staden och för de vi är till för? 

4. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, finns det någon 

farhåga? 

5. Vad ska en sådan funktion arbeta med. Vilka är arbetsuppgifterna? 

 

Övergripande sammanställning av identifierade nyttor och farhågor 

Generellt kan intervjuerna sägas ge att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen är efterfrågad och att intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor 

än farhågor med inrättandet av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering 

och ger en övergripande strategisk styrning. Men, styrningen behöver ske med god 

kunskap, i samverkan och får inte vara detaljorienterad eller oflexibel. 

En slutsats efter intervjuerna är att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen ska hantera och medverka i tre delar av stadsutvecklingsprocessen 

snarare än de två som beskrivs i utredningsuppdraget. Den fortsatta sammanställningen 

kommer därför att utgå från att det är tre delar i en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen som utreds: Mål och riktning, Vad vill vi med staden?, Prioritering och 

fokus – Vad ska vi göra? och Att strategiskt styra utpekade satsningar och projekt – Vad 

ska vi uppnå och hur går det? 

Många av de som intervjuats lyfter några återkommande frågor som grundläggande 

förutsättningar för att vi ska få ett bra resultat av stadsutvecklingsprocessen för 

göteborgarna.  

• Hela kedjan från riktning, ide, genomförande och drift behöver hänga ihop. Den 

strategiska pusselbiten fattas idag och behöver förstärkas. Därför ser de intervjuade 

generellt att det är ett bra förslag att en funktion för strategisk planering inrättas under 
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kommunstyrelsen. Viktigt är att tänka på att detta är ett komplement och att 

förvaltningar och bolag behöver ansvara för och fortsätta att utveckla helhetssyn och 

samverkan sinsemellan. 

• En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen bör inte ta över 

förvaltningarnas arbete utan behöver istället bidra att ge tydliga förutsättningar till 

fackförvaltningar och bolag i deras fortsatta arbete. En nytta är om funktionen kan ge 

och definiera handlingsutrymme inom vilket förvaltningar och bolag kan fortsätta att i 

samverkan med andra aktörer styra över sina delar av processen.  

• Att öka den strategiska planeringen och samverkan handlar om att arbeta med att 

utveckla både kultur och struktur, där båda är lika viktiga. Stadens förvaltningar och 

bolag mäts idag främst i vertikal led, i respektive stuprör, och då syns inte alltid 

effekterna av samverkan, och systematiken stöttar inte en samverkanskultur. 

Utveckling av kultur och struktur måste hänga samman. 

Nedan följer några röster från intervjuerna, som också har återkommit många gånger på 

ungefär samma sätt. Det som återges nedan är ungefärliga citat:  

”Det övergripande syftet är att vi ska använda kommunens resurser på ett mer effektivt 

sätt, att undvika dubbelarbete och att undvika att vi låser fast varandra genom att 

prioritera olika. Vi ska göra detta för att göteborgarna ska få ut mer och bättre inom 

området stadsutveckling 

”Nyttan av detta är uppenbar för staden. Men nyttan gäller inte bara för staden. Den 

gäller för Västsverige där Göteborg idag är den stora kärnan i regionen. Staden behöver 

därför tala med en röst för att regionen sedan ska kunna ha en stark röst i ett nationellt 

perspektiv. 

”Säkerställa att Göteborg långsiktigt utvecklas i den riktning som Staden pekat ut och att 

resurser används på effektivt sätt” 

”Göra tydligt för göteborgarna, omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning 

vi vill att staden långsiktigt ska utvecklas”  
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Nyttor och farhågor med en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 

farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 

stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områden som identifierats efter 

intervjufasen. 

 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 

bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 

möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 

säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 

operativ och inte för 

verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 

riskera att vara fel 

Prioritering och 

fokus, Vad ska 

man välja att 

göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 

– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 

gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 

riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 

andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man uppnå 

och hur går 

det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 

och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 

processer, rutiner, verktyg och 

system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 

 

Nyttor: Mål och riktning 

Samla kunskap: Flera av de intervjuande anger att det är en nytta att samla övergripande 

kunskap om stadsutveckling i staden och omvärlden inom en organisation. Då skapas 

bättre förutsättningar att skapa en helhetsbild med helastaden-perspektivet i fokus. Den 

helhetsbilden skulle i sin tur möjliggöra: 

• Bättre underlag och analyser – både genom en samlad och gemensam 

styrinformation till politiken, förbättrade beslutsunderlag där frågor sätts i ett 

tydligt sammanhang, gemensam behovsanalys och genom att det blir enklare att 

genomföra scenarioanalyser för stadens utmaningar, gällande både mjuka och 

hårda frågor 

• Öka innovationskraft – bättre analyser som skapar bättre förutsättningar att 

kraftsamla kring frågor.  
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• En gemensam röst i stadens stadsutveckling – En funktion som kan vara tydlig i 

den komplexa helheten och som kan kommunicera ut den långsiktiga 

inriktningen för vad politiken vill med stadsutvecklingen till såväl medborgare 

och näringsliv i staden som regionala och nationella myndigheter.   

Gemensam riktning, vision och målbild: Flera av de intervjuade efterfrågar en 

gemensam vision, inriktning och målbild för vad stadsutvecklingen ska resultera i på lång 

sikt – en inriktning för vad stadens verksamhet ska och inte ska uppnå. Man säger att en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle kunna vara en naturlig aktör 

att driva arbetet med att skapa underlag för en politiskt beslutad, gemensam vision och 

målbild för stadens stadsutveckling med ett perspektiv på hela staden.  

En gemensam övergripande målbild och riktning anges underlätta arbetet med att sätta 

mer detaljerade mål för de involverade aktörerna, likväl som en ökad möjlighet till 

samordning, gemensamma arbetssätt och prioritering av resurser vilket skulle kunna ge 

en ökad effektivitet i stadsbyggandet. Man ser att det även skulle kunna bidra till att 

motverka övergripande målkonflikter och underlätta för verksamheterna att fokusera på 

sina respektive uppdrag.  

Ökad demokrati och öppenhet: I intervjuerna framhålls att staden genom en 

strukturerad process för att identifiera den långsiktiga riktningen för stadens 

stadsutveckling kan ökar möjligheterna att tidigt i arbetet lyfta olika perspektiv och viljor.  

Finansiering: En central funktion under kommunstyrelsen som har en samlad kunskap 

och omvärldsanalys skulle kunna driva arbetet med att säkra statlig finansiering och styra 

den till där den gör mest nytta för staden. Funktionen skulle även kunna delta i det tidiga 

arbetet med att sätta finansieringslösningar för de betydande projekten som ska 

genomföras och säkerställa dem.  

Farhågor: Mål och riktning  

Genomförbarhet: En farhåga som lyfts i intervjuerna är om det är praktiskt möjligt att 

skapa denna typ av långsiktig planeringsfunktion som har tydliga effekter för styrningen. 

Man ser att stadsutveckling i Göteborg är komplexa processer och i kombination med ett 

behov av bred politisk styrning tydligt kopplad till funktionens uppdrag gör att det finns 

ett ifrågasättande om det är möjligt att uppnå önskat resultat?  

Ansvarsfördelning: Med en långsiktig planeringsfunktion under kommunstyrelsen som 

ska bidra till ökad styrning lyfter de intervjuade farhågor om hur styrningen och 

ansvarsfördelningen skulle se ut mellan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och 

nämnder/styrelser såväl som mellan stadsledningskontoret och förvaltningar/bolag. En 

risk som nämns är att om ansvaret centraliseras kommer nämnder och styrelser att bli 

mindre engagerade i att bidra till den långsiktiga planeringen. Farhågan är att en funktion 

kommer att innebära en maktförskjutning som gör att nämnder och styrelser känner ett 

minskat ansvar och mandat för sina respektive ansvarsområden och uppgifter. Det skulle 

också kunna innebära att förvaltningar och bolag får svårt att behålla viss kompetens. 

Rollen som långsiktig planeringsfunktion: Det lyfts flera farhågor kopplat till själva 

rollen och utförandet av den långsiktiga planeringen. Bland annat lyfts det som en risk att 

hitta en avvägd balans mellan att funktionen blir för operativ och att funktionens arbete 

görs för långt ifrån verksamheten och därmed inte blir förankrad i verkligheten.  
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Dessutom lyfts farhågor om det är möjligt att upprätthålla en långsiktig planeringsroll 

över tid och vidare att det finns risk att funktionen blir för trög och kan hämma 

kreativitet, innovation och eldsjälar.  

En annan farhåga som lyfts är att om den långsiktiga planeringsfunktionen väljer för 

tidigt och gör fel val kan det blir svårt att hantera och det kommer bli tydligare när det 

gjorts felaktiga vägval.  

Kultur: Det finns en upplevelse hos några av dem som intervjuas att arbetet med 

stadsutveckling idag i delar har en kultur där fattade beslut inte behöver följas, speciellt 

om det finns målkonflikter mellan olika beslut. Att inrätta en långsiktig 

planeringsfunktion som arbetar fram inriktning för staden som sedan inte följs av 

nämnder, förvaltningar och styrelser och dess bolag med en kultur där beslut inte följs 

kommer inte resultera i de önskade nyttorna av funktionen.  

Nyttor: Prioritering och fokus 

Samordnad prioritering – ett arbete som går i takt: De intervjuade säger att en nytta 

med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen är att om en funktion kan 

bereda, underlätta och föreslå vägval i stadsutvecklingsarbetet skulle detta underlätta att 

arbetet i stadens olika verksamheter går i takt och smart nyttjar gemensamma resurser. 

Kommunfullmäktige med stöd av kommunstyrelsen skulle ges möjlighet att enklare göra 

en samlad övergripande prioritering vilken skulle fungera som en ram för 

förvaltningarnas verksamhetsplanering. Enligt intervjupersonerna är detta angeläget i ett 

läge där staden har brist på personella resurser men även då de offentliga finanserna 

kommer att vara mer begränsade. Staden behöver då tydligare välja vilka fokus, åtgärder 

och projekt som ska genomföras och inte. En funktion under kommunstyrelsen kan enligt 

intervjuerna också troligen underlätta för och stötta organisationen i att hantera eventuella 

oväntade händelser i omvärlden som får påverkan på stadsutvecklingsarbetet.  

Ekonomiskt perspektiv: I intervjuerna lyfts att en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen skulle skapa möjlighet att samlat beskriva ekonomiska effekter 

och konsekvenser av stadsutvecklingen. Det skulle även underlätta resonemang i de fall 

kostnad och nytta inte uppstår på samma ställe, organisatoriskt eller geografiskt. 

Underlättar värdeskapande stadsutveckling: Det finns flera perspektiv på 

värdeskapande stadsutveckling, både sociala och ekonomiska. De intervjuade säger i flera 

fall att genom att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ges 

möjligheter att skapa en gemensam ram för arbetet som kan underlätta att driva 

värdeskapande stadsutveckling ur båda perspektiven. De komplexa frågorna skulle kunna 

få en tydligare uttalad ram att arbeta utifrån.  

Uppföljningsbart: Några intervjupersoner menar att en tydligare målbild av vad staden 

vill uppnå och vad som är prioriterat menar skulle underlätta uppföljning av resultaten – 

når vi de resultat som avsågs? Det kan bli enklare att fånga frågor och behov som faller 

mellan olika verksamheters ansvar och ge en större flexibilitet.   

Arbetsglädje: En nytta som lyfts är att om en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen arbetar fram en politiskt beslutad prioritering och fokus så kan det 

minska gnissel och målkonflikter mellan stadens verksamheter. Det skulle troligen 

resultera i en ökad arbetsglädje.  
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Tydlighet och goodwill mot marknaden: Det poängteras vidare att en samlad 

prioritering och fokus skulle kunna resultera i en ökad tydlighet mot marknaden kring 

stadens förväntningar och planering.  

Farhågor: Prioritering och fokus  

Konsekvens av att styra: De intervjuade säger att om funktionen för strategisk planering 

under kommunstyrelsen ska få ett mandat bygger det på att det finns en politisk vilja att 

tydligt välja och därmed också välja bort. Det ställer även krav på den politiska 

organisationen att ta de beslut som behövs för att skapa efterfrågad prioritering. Några av 

de intervjuade säger att detta kan ställa krav på förändrade politiska arbetsformer med 

politisk beredning och dialog. I intervjuerna framkommer att arbetet med prioritering och 

fokus behöver synkroniseras med budgetprocessen för att det inte ska bli för 

resurskrävande.  

Krav på funktionen: Att skapa en effektiv funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen för att driva arbetet med att välja kräver mycket av funktionen. Enligt 

de intervjuade behöver funktionen bland annat få rätt mandat för att resultatet blir legitimt 

i resten av organisationen, men det krävs också en väldigt god strategisk kompetens. De 

intervjuade framhåller att funktionen behöver samverka, ta fram underlag som det går att 

prioritera utifrån, hålla i helastaden perspektivet genom hela arbetet och hålla sig på 

strategisk nivå. Det är inte en enkel uppgift. Slutligen behöver funktionen kunna hantera 

byggherreperspektivet och den lobbyverksamhet som sannolikt kommer uppstå från 

marknaden om funktionen bildas. Samtidigt gäller det att inte tappa affärsmässigheten i 

arbetet.      

Risker vid felaktiga vägval: Det lyfts en farhåga att det vid felaktiga val kommer att få 

större konsekvenser än vad det får idag – om alla gör fel blir felet större. Även 

perspektivet att en styrd planering kan missa små insatser som kan ge stora nyttor lyfts.  

Omöjligt utan långsiktig planering: Avslutningsvis lyfts farhågan att funktionen för 

strategisk planering under kommunstyrelsen inte skulle kunna driva sitt arbete inom delen 

prioritering och fokus utan en väl genomarbetad långsiktig planering. Det skulle då 

saknas viktiga underlag att prioritera ifrån, nu gällande långsiktiga inriktningsdokument 

inrymmer alltför stora målkonflikter enligt de som intervjuats. 

Nyttor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  

Trygghetsskapande: En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 

enligt intervjuerna kunna se till att skapa ökad politisk trygghet--- genom att samordna 

processer och arbetsmodeller där till exempel politiska ställningstaganden görs i 

inriktningsbeslut. Men funktionen skulle även kunna bidra med modeller för och 

genomförande av kontinuerlig och sammanvägd rapportering av betydande projektet där 

dess risker, ekonomi och påverkan på andra perspektiv kan sättas i ett större 

sammanhang.  

Närvarande uppföljning: Med en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen med utökat mandat att följa de betydande projekten skulle det finnas en 

aktör som håller koll på projektet och dess leverans. Projektet skulle följas upp på 

helheten och inte i stuprören som idag, det skulle ge ett mer helhetligt underlag med 

uppföljning av tänkta leveranser och resultat, kostnadskontroll, livcykelekonomi och 
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investeringar för att kunna göra kloka vägval på helheten men även ge inriktning och 

eventuella förnyade inriktningar till projekt och andra satsningar. 

Döma i avvägningar: En nytta som lyfts med en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen för strategisk styrning av projekt är att funktionen skulle kunna stötta 

med avvägningar ur ett helastaden perspektiv i olika typer av målkonflikter. Det skulle 

kunna ge en ökad arbetsro i stadens verksamheter genom att ge en tydligare 

eskaleringsordning.  

Arbetssätt och kompetens: Funktionen för strategisk planering under kommunstyrelsen 

skulle även enligt intervjuerna kunna bidra i arbetet med att säkerställa att förvaltningar 

och bolag har den kompetens som krävs i kombination med synkade processer, rutiner, 

verktyg och system som möjliggör effektiv framdrift i stadsutvecklingsarbetet och en 

gemensam syn på resursbehov.    

Trovärdighet mot marknad och medborgare: En annan nytta som lyfts är att en 

tydligare central styrning skulle öka kommunens trovärdighet utåt.   

Farhågor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt 

Central maktförskjutning: En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

kan enligt vissa av de intervjuade innebära en maktförskjutning som riskerar att ”avlöva” 

nämnderna och styrelserna från sina mandat och ansvarstagande. Det uppstår en 

gränsdragnings-problematik mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan också 

innebära att organisationen blir mer oflexibel och trög om ytterligare en beslutsnivå 

införs. Det kan innebära långdragna beslutsprocesser som fördröjer projektens leveranser.  

Olika bild av vad som ska styras: En farhåga som lyfts är att begreppen styrning, 

strategiska, betydande och projekt tolkas olika av olika individer. Det innebär att stora 

krav ställs på tydligheten både i vilka projekt som ska styras av en funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen respektive vad en sådan styrning innebär i praktiken. 

Otydliga gränsdragningar riskerar att resultera i att kommunstyrelsen blir för operativ och 

detaljerad och att kommunstyrelsen involveras i mindre projekt som inte egentligen 

behöver strategisk styrning.   

Rapporteringsbörda för projekten: Mer omfattande rapportering från projekten till en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen kan enligt några av de 

intervjuade onödigt öka rapporteringsbördan på projekten. Det finns även en risk att 

funktionen under kommunstyrelsen inte har kompetens eller förmåga att ta till sig och 

agera på rapporteringen vilket gör den relativt meningslös.  

Aktuell följeforskning i Göteborgs Stad 
Under hela arbetet med att ta fram Vision Älvstaden och under det nu pågående arbetet 

med att realisera visionen i fysisk stadsplanering och utbyggnad av staden har en 

följeforskning varit kopplad till arbetet. I ett stort antal artiklar och böcker har Sara 

Brorström beskrivit hur staden organiseras och hur samverkan sker med omvärlden för att 

förverkliga Vision Älvstaden. Hon beskriver stadens förmåga att utveckla arbetsformer 

som utgår från visionens arbetsmodell; helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och 

lärande. 
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Även till samverkan inom BoStad2021, som är ett samarbete mellan stadens förvaltningar 

och näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder, har en följeforskning 

kopplats. Inom BoStad 2021 har samverkan gjort det möjligt med parallella processer och 

att på så sätt skapa effektivitet och samsyn. Följeforskningen visar på olika aspekter och 

förutsättningar för samverkan mellan de deltagande förvaltningarna och de bolag som 

medverkar i genomförande av den fysiska planeringen, bland annat kommenteras behovet 

av att utveckla en funktion för gemensam prioritering.  

Arbetsmodellerna för Älvstaden liksom BoStad 2021 syftar till att skapa organisering och 

utveckling av arbetssätt för att stärka samverkan mellan främst olika aktörer inom staden, 

men även med externa parter, för att tillsammans kraftsamla för att nå en gemensam 

målbild, uppdrag eller vision. 

Älvstaden har ett mer övergripande och långsiktigt samordningsfokus medan BoStad2021 

har ett mer konkret koordinerande fokus på samverkan i detaljplanering och 

genomförande. Detta ger skillnader i följeforskningarnas inriktning och resultat. Det finns 

dock genomgående iakttagelser. De tydligaste gemensamma observationerna visar på 

behovet av och svårigheterna med samverkan samt ett behov av gemensamt beslutade 

prioriteringar och samsyn för att underlätta samverkan. 

Behovet av samverkan  

Göteborgs Stad rymmer, inom stadsutvecklingsområdet, många aktörer med fördelat 

ansvar och mandat. Följeforskningen synliggör och framhåller att stadens stadsutveckling 

är baserad på och helt beroende av en fungerande samordning och samverkan mellan 

dessa aktörer. I följeforskningen understryks att det finns ett styrnings-gap och en 

otydlighet kring mandat mellan projektorganisationerna (samverkansorganisation) och 

linjeorganisationerna, vilket enligt följeforskningen medför: 

• en upplevelse av otydliga roller och ansvar  

• ledning och styrning efterfrågas som ett svar på otydligheten 

• grundläggande gemensamma prioriteringar eller förutsättningar efterfrågas inom 

och mellan olika projekt/initiativ och mellan samverkansorganisationerna och 

linjeorganisationerna 

Behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn 

Inom Älvstadsarbetet belyses behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn. 

Älvstadsvisionen styr mot en tydlig och bred förankrad inriktning/intention, men att den 

inte inkluderar en någon tydlig prioritering i tid, omfattning eller mellan olika initiativ. 

Det innebär att prioritering görs på flera olika ställen och nivåer i organisationen och på 

olika sätt samtidigt som inbyggda konflikter ”skjuts framåt” i processerna. Färdplanen är 

ett försök att skapa ett program för genomförande av Älvstaden och en inriktning för 

övergripande styrning och uppföljning av arbetet med Älvstaden, men har ännu inte fått 

tydlig effekt. 

Inom Bostad2021 åskådliggörs behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn i 

följeforskarnas rekommendationer kring en översiktliga strategisk planering för ökad 

samsyn, grundläggande förutsättningar i tidiga skeden samt att stadens aktörer som kan 

påverka framdriften koordineras och har resurser att delta.  



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 33 (39) 

   

   

I båda följeforskningarna avses företrädelsevis övergripande prioritering och 

förutsättningar för att skapa gemensam riktning och förståelse och inte en detaljerad 

styrning på ”lägre” och mer detaljerad nivå. 

Hur gör andra städer– en sammanfattning 
Inom utredningen har en kartläggning av andra städers modell, organisation och arbetssätt 

för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling genomförts. Kartläggningen 

bygger på intervjuer från Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, 

genomförda av PwC, ”Jämförande kartläggning av långsiktig kommunal planering av 

stadsutveckling samt strategisk styrning av betydande exploaterings- och 

investeringsprojekt” samt på egna intervjuer från Helsingborg och Malmö.   

Kartläggningen är en kunskapsbas att relatera till vid framtagande av förslag till modell 

för motsvarande styrning i Göteborg. Värt att notera är att lagstiftning, kultur och 

tradition inom politik samt organisation skiljer sig avsevärt mellan städerna och det är 

därför svårt att rakt av applicera en modell från en annan stad direkt i Göteborgs Stads 

kontext och organisering.  

Generellt kan sägas, vilket även konstaterades i tidigare arbete med översyn av 

facknämnder att de studerade städerna har färre organisationer engagerade i 

stadsutvecklingens olika skeden.  

Amsterdam  

Amsterdam har en folkmängd på cirka 822 000 (2015) och växer med närmare 11 000 

invånare och 5 000 bostäder per år. Amsterdams kommun är en stor markägare och 

största delen av byggnaderna i Amsterdam är byggda på mark som ägs av staden. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige med 9 beredningar samt ett College of Mayor 

and Alderspersons som består av borgmästaren och 8 vice borgmästare, varje 

borgmästare har ansvar för en portfölj av frågor. Två av borgmästarna och två av 

utskotten har ansvar inom stadsplanerings- och exploateringsfrågor. Det finns vidare sju 

stadsdelskommittéer. 

Organisering: Staden är organiserad i fyra ”servicekluster” varav ett är klustret för 

ekonomiska tjänster som hanterar stadsutveckling. Klustret har flera avdelningar som leds 

av var sin direktör. De avdelningar som främst hanterar stadsutveckling är ekonomi, 

stadsutveckling, mobilitet, det offentliga rummet, planering och hållbarhet samt 

bostadsbyggande. Det finns ingen central funktion med ansvar för planering inom staden, 

men det finns flera grupperingar på direktörsnivå för att koordinera arbetet inom fysisk 

planering. Kopplat till stadsdelarna finns sju stadsdelsorganisationer under 

stadsdelskommittéerna som har ansvar för lokala, mer operativa frågor. 

Styrande dokument och process: Amsterdam har ett flertal styrande dokument för 

stadsutveckling. ”Amsterdam 2040 Structural Vision” ger en långsiktig vision för staden 

med bland annat utbyggnad av 70 000 nya bostäder med tillhörande sociala och 

samhälleliga anläggningar fram till år 2040, men även strategier och utveckling av 

grönområden och allmän områdesutveckling. Staden har även en fastställd process 

(Plaberum) som varje större stadsutvecklingsprojekt i staden genomgår. Där beslutas efter 
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varje fas bland annat om innehåll i planen men även om ekonomiska resurser för 

genomförande.  

Köpenhamn  

Köpenhamn har en folkmängd på cirka 602 000 (2017) och växer med närmare 10 000 

invånare per år. Målet är 100 00 fler invånare 2027. Kommunen äger inte mycket mark 

utan den största delen ägs av privata fastighetsägare.  

Politisk styrning: Kommunfullmäktige som leds av Lord Mayor har sju utskott. Varje 

utskott har sin Mayor. Det är framförallt ekonomiutskottet, som leds av Lord Mayor, och 

teknik-och miljöutskottet som hanterar långsiktig kommunal planering samt 

exploaterings- och investeringsprojekt. Ekonomiutskottet har ansvar för den översiktliga 

fysiska planeringen, samt stadens investeringsplanering. 

Organisering: Sju förvaltningar som lyder under respektive utskott. De förvaltningar 

som är involverade i långsiktigt kommunal planering samt exploatering- och 

investeringsprojekten är ekonomiförvaltningen med specialenheten ”Centrum för 

stadsutveckling” som har 25 anställda och leder och styr den allmänna stadsutvecklingen 

inklusive bostadspolitik, samhälls- och trafik- planering mm, ¨Teknik- och 

miljöförvaltningen har 2200 anställda och ansvarar för lokal utvecklingsplan, detaljerade 

planer, arkitektur med mera samt för den dagliga operativa verksamheten för driften av 

staden. 

Styrande dokument och process. ”The finger plan” är ett övergripande 

strategidokument som beskriver inriktning för utvecklingen av Stor-köpenhamn. 

Dokumentet är framtaget på den regionala nivån. ”A metropolis for people, visions and 

goals for urban life in Copenhagen 2015”, är ett övergripande styrdokument antaget av 

fullmäktige som beskriver stadens vision. För den kommunala långsiktiga fysiska och 

därtill kopplade ekonomiska planeringen finns standardiserade rutiner och arbetssätt. 

Översiktsplanen för Köpenhamn är bindande och mer detaljerad än likande planer i 

Sverige. 

Oslo 

Oslo har en folkmängd på 668 000 (2017) personer och växer med 6700 personer per år, 

på senare år har stadens tillväxt minskat något. År 2040 beräknas Oslo ha 850 000 

invånare. 

Politisk styrning: Bystyret är Oslos kommunfullmäktige och har 5 sak-beredningar. En 

parlamentarisk styrmodell är grunden och byrådet är Oslos regering. Byrådet består av 8 

medlemmar, byråd, som alla har ansvar för var sin byråds-avdelning. Staden har också 15 

stadsdelsorganisationer, med egen politisk styrning. 

Organisering: Kommunen har 18 förvaltningar och fyra kommunala företag 

organiserade under 8 byråds-avdelningar. Plan- och byggnadsförvaltningen och 

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadsutvecklingen, men även organiseringen inom till 

exempel bolagen Oslo Havn och Kultur- och idrottsbygg har uppgifter i den fysiska 

utvecklingen av staden. 
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Styrande dokument och process: Kommunplanen är det övergripande 

förvaltningsdokumentet för Oslo kommun. Planen anger mål för den långsiktiga 

utvecklingen och visar riktningen för staden. Kommunplan 2018 ”Vår stad - Vår framtid” 

utgör kommunplanens sociala del och inkluderar en stadsutvecklingsstrategi. För större 

projekt har Oslo stad har etablerat en styrande projektmodell som används för alla 

investeringsprojekt och åtgärder i hela kommunen. Den är indelad i tre huvudfaser: 

1)Koncept- urvalsstudier, 2)Preprojektfasen och 3)Genomförandefasen och anger krav för 

grindbeslut i respektive fas. 

Stockholm  

Stockholms stad har en folkmängd på cirka 962 000 (2017) och staden har målsättningar 

om byggnation av 140 000 bostäder mellan år 2010 och 2030. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen med 10 borgarråd bildar 

borgarrådsberedningen. Varje borgarråd är chef över en rotel. Finansborgarrådet är det 

högsta borgarrådet och ansvarar även för exploateringsnämnden. Därutöver ansvarar 

stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden för långsiktig stadsutveckling 

Organisering: Stadsledningskontoret har ett övergripande samordningsansvar för 

bostadsbyggande, klimatfrågor och infrastruktur. De förvaltningar som hanterar 

stadsutveckling är exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. 

Exploateringskontoret tillhör finansroteln och har, genom sin roll som markägare och 

ansvarig för stora investeringar i allmän plats, huvudansvar för de stora 

stadsutvecklingsprojekten.  

Styrande dokument: Översiktsplanen, beskriver den långsiktiga utvecklingen av staden 

och var resurser och investeringar ska riktas. Investeringsstrategin antagen av 

kommunfullmäktige, är ett viktigt styrdokument. Olika handböcker samt gemensamma 

modeller för stadsbyggnadsprocessen och projektstyrning har tagits fram. 

Malmö  

Malmö har en folkmängd på cirka 339 000 (2018) och växer med ca 5600 invånare per år. 

Staden har växt med 37 % sedan 1990. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen plus 14 nämnder varav 

Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden ansvarar för stadsutvecklingsfrågorna. 

Kommunfullmäktige väljer vilka kommunalråd som har beredningsansvar för var sitt 

verksamhetsområde. 

Organisering: 12 förvaltningar där framförallt stadsbyggnadsförvaltningen och 

fastighets- och gatukontoret hanterar stadsutvecklingen. Det huvudsakliga arbetet bedrivs 

i projektform, med tillhörande styrgrupper och arbetsgrupper. 

Styrande dokument och process: I Malmö stad finns en etablerad modell för 

framtagande av styrande dokument samt vilka styrdokument som ska finnas, hur de ska 

se ut och vilken tågordning som gäller vid beslut. Viktigaste styrdokumenten är förutom 

stadens budget till exempel översiktsplan, grönplan och handlingsplan för 

bostadsförsörjning. En modell för investeringsstyrning av riktigt stora satsningar är under 



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 36 (39) 

   

   

framtagande. Det är en modell på stadsövergripande nivå som används för stora 

investeringar i mycket tidiga skeden.  

Helsingborg  

Helsingborg har en folkmängd på cirka 143 000 (2018). Staden växer med ca 2800 

invånare per år. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott och beredningar, 

samt 11 nämnder.  Ansvaret för den strategiska stadsutvecklingen ligger hos 

kommunstyrelsen och övrig stadsutveckling ansvarar stadsbyggnadsnämnden för. 

Organisering: Kommunen har en stadsledningsförvaltning samt 8 förvaltningar. 

Stadsdirektören styr arbetet med den strategiska utvecklingen genom avdelningen för 

strategisk stadsutveckling på stadsledningskontoret. När det gäller översiktsplanen gör 

stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen en beställning som anger ramarna 

för arbetet. Det operativa arbetet sker på stadsbyggnadsförvaltningen.  

Styrande dokument och process:  Staden har tagit fram en styrmodell för 

stadsutveckling. Arbetet med den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg utgår från 

en politisk antagen vision ”Helsingborg 2035”. Visionen togs fram och beslutades 2012 

och är fortfarande aktuell. Den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg uttrycks i två 

dokument: Översiktsplanen som är styrande för den fysiska utvecklingen och 

Livskvalitetsprogrammet som styr arbetet med miljö-och hälsa, och beskriver livet i det 

framtida Helsingborg.  

Översiktlig teoristudie  
Parallellt med utredningen har en kurs på Handelshögskolan samt litteraturstudier gett 

teoretiska perspektiv i utredningens arbete som sammanfattas i detta avsnitt. Avsnittet 

utgör ingen komplett genomgång av forskningsläget. En litteraturstudie gjordes också i 

samband med tidigare facknämndsöversyn. 

Samordning och helhetssyn 

En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen behöver ha fokus på 

samordning av frågor som har betydelse för helheten och där flera av stadens 

verksamheter bidrar. Det handlar om samordning av helhet och delar inom en stor och 

komplex organisering, samt om samordning med andra organisationer. Följeforskningen 

som Brorström gjort för arbetet med vision och genomförande av Älvstaden beskriver 

olika aspekter på dilemmat med samordning av delar och helhet. Samtidigt som moderna 

offentliga organisationer har kritiserats för att de styrs för mycket, att allt ska mätas och 

utvärderas och att istället professionen borde få en starkare och mer självständig roll. Så 

som Bringselius beskriver detta i olika texter bland annat kopplat till tillitsdelegationens 

arbete (SOU 2018:38 mfl), så finns trots det en stor efterfrågan av styrning ovanifrån och 

att någon reagerar om projekten rör sig i fel riktning. Behovet av styrning är en 

konsekvens av att det finns en otydlighet gällande uppdrag och mandat och gap mellan 

organisatoriska nivåer. Utmaningen är att på flera nivåer och i alla delar se helheten för 

organisationen och dess kontext. 
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Samordning behöver generellt motiveras utifrån att den syftar till att förebygga 

suboptimering, det vill säga att var och en måste kunna bedöma sina speciella insatser i 

förhållande till hur de bidrar till helheten. Det förutsätter ett förhållningssätt, kultur, 

organisation och styrmodeller som stöttar en ledning av helheten. Mintzberg ger i 

teoretiska modeller olika möjliga bilder av hur samordning kan organiseras och enligt 

forskarna Ansell & Gash är det framför allt tre faktorer som är viktiga för att samordna 

delar till en helhet: tid, tillit och ömsesidiga beroenden.  

Jacobsson, har studerat samordningen inom regeringskansliet i samband med 

genomförandet av Agenda 2030, och inleder sin rapport med: 

”Trots att människans utveckling sedan urminnes tider tycks hänga samman med hennes 

förmåga att arbeta tillsammans med andra, klagas det ständigt på ofullkomligheter när 

det gäller samordning. Sådant missnöje blir tydligt vid större katastrofer, men märks 

också i det dagliga arbetet i förvaltningar och andra organisationer. Strävan efter 

effektiv samordning är inte ny.”  

(Jacobsson, 2018, Den svåra samordningen,  Regeringen och Agenda 2030) 

Förståelse är centralt i en komplex organisation och verksamhet 

Stadens organisation är stor och mångfacetterad. Att både stadens organisation och 

verksamhetsområdet stadsutveckling är komplexa behöver vara utgångspunkter i 

formandet av modeller för arbetssätt inom en funktion för strategisk planering. Det 

innebär att förståelse är centralt, både organisation och arbetssätt behöver bygga på och 

bidra till att öka förståelse och samverkanskompetens i hela organisationen, vilket också 

Brorström påpekar i följeforskningen av Älvstaden.  

Helhetssyn och behovet av att alla nivåer ser sitt bidrag i helheten är en förutsättning för 

ett bra resultat i de flesta organisationer. En aspekt som därvid är viktig att ta hand om är 

hur förståelse för uppdraget och helheten kan öka, och hur det kan bli möjligt för fler att 

förstå helheten. Att förstå handlar inte om att veta mer och förståelse kan inte heller 

överföras på samma sätt som information och faktakunskap, något som bland annt 

Sandberg & Targama, 2013 beskriver i sin bok Ledning och förståelse. Förståelse är 

situations- och rollbunden och hör samman med vår identitet, individuell som kollektiv, 

och organisationens kultur. Det förefaller också vara lättare att förstärka än ompröva 

förståelse 

Ledarskapets betydelse kan inte nog framhållas i förståelseperspektivet, att uppmuntra 

alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över 

gränser, dvs. medledarskap över organisationsgränser och en förståelse för helheten. 

Tillitsdelegationens arbete har stor bäring på detta. Som Rothstein har konstaterat i olika 

arbeten kan det vara lättare för människor att välja att inte lita på varandra än att lita på 

varandra, trots att det innebär att man lätt fastnar i en negativ spiral. Det här fenomenet 

diskuteras ibland med begrepp som den sociala fällan, allmänningens tragedi eller 

fångarnas dilemma. En del av definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning handlar 

därför om att varje beslutsnivå aktivt ska verka för att bygga tillitsfulla relationer.  

Det är inte bara att kopiera någon annans lösning 

Studier visar att organisationsförändringar ofta tar inspiration av trender eller är en kopia 

av hur andra organisationer har löst samma problem. Det generella problemet med detta 

är att alla organisationer har olika förutsättningar, även om utmaningar och trender i 
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omvärlden kan se likadana ut kan de interna förutsättningarna – struktur och kultur – 

såväl som strategin och ledarskap se olika ut. Det är därför viktigt att i utformandet av en 

ny organisation inspireras av andra men säkerställa att både omvärld, strategi och de 

interna strukturerna, kulturerna och ledarskapet analyseras som grund för 

organisationsförändringen. Det kan tyckas självklart, men visas även av flera teoretiska 

studier. 

Komplexa organisationer ställer större krav på horisontell styrning 

En fråga som återkommer inom Göteborgs Stad är i vilken grad samtal och beslut i 

samverkansforum ska påverka beslut i linjen, dvs den vertikala styrningen där det 

formella mandatet och styrningen upplevs ges och fördelas i organisationen. I 

intervjuerna framkommer det att trots uppdraget att samverka i reglementet är det ingen 

som ser sig kunna fullt ut kompromissa när konflikter uppstår i prioriteringar mellan 

förvaltningar och bolag. Frågan uppstår i hur stor utsträckning organisationen följs upp 

och uppmärksammas i det arbete som sker tvärs organisationens gränser, dvs i den 

horisontella samverkan och styrningen. 

Den traditionella vertikala styrningen kan enligt till exempel Pettersen & Solstadt eller 

Kohlbacher beskrivas som hur organisationen delas upp efter funktioner som i sin tur har 

en chef som fattar beslut för funktionen och tar ansvar för en del av det övergripande 

målet eller budgeten. I organisationer som i samverkan ska leverera ett gemensamt 

resultat krävs ofta att den vertikala styrningen kompletteras med en horisontell styrning 

för att samordna strategier, processer, kulturer såväl som människor så att systemet som 

helhet arbetar mot ett gemensamt mål, vilket bland annat Chenhall studerat. Den 

horisontella samverkan behöver vara baserad på samverkan och information behöver ha 

sitt ursprung i verksamheten för att ställa samman helheten och uppnå legitimitet. 

Holmblad Brunsson kommenterar att företag som misslyckas i sin redovisning tenderar 

att förlora legitimitet, detta gäller troligen också olika aspekter på organisationen och på 

vilken helhet/horisont uppföljningen görs. Genom att skapa ansvar för helheten och 

process för uppföljning och samordning ökar troligen därför fokus och legitimitet för 

avvägningar mot en helhetsbild. Detta exemplifieras också i de intervjuer som gjorts 

inom utredningen där flera undrar vem i staden som har helhetsbilden, om den finns eller 

som någon av de som intervjuades uttryckte det ”Det är inte tydligt för göteborgarna, 

omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning vi vill att staden långsiktigt ska 

utvecklas, det skapar förtroendeglapp och oförståelse vem som bestämmer egentligen.” 

Se långsiktig planering som en process  

Den långsiktiga planeringen måste tas fram med stor öppenhet för omvärldsförändringar 

och troligen inkludera olika scenarios för en möjlig framtida utveckling. Man behöver se 

och arbeta med både den långsiktiga planeringen och en strategisk styrning framförallt 

som en kunskapsprocess som ökar förståelsen för sammanhanget i stadens och 

organisationens utveckling snarare än en process som leder till ett sammanfattande beslut 

om ett dokument.  

Studier, bland annat av Holmblad Brunsson, visar att strategier som tagit fram, 

utvärderats, uppdaterats och accepterats gemensamt av de organisationer som ska agera 

enligt strategin ger större effekt än strategier som tagit fram isolerat inom en centralt 

placerad funktion. I stabila miljöer finns det förutsättningar för att strategier kan planeras. 

I osäkra miljöer däremot tenderar strategier att växa fram.  
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Bred delaktighet i långsiktig planering  

För att skapa ett sammanhängande system som strävar mot att uppnå samma mål behöver 

systemets olika delar förstå, känna till och ta hänsyn tillvarandra. Sandberg och Targama 

påvisar som sagts ovan att den gemensamma förståelsen är avgörande.  För att skapa den 

gemensamma förståelsen behöver därför troligt de olika delarna i arbetet med den 

långsiktiga planeringen göras i bred delaktighet där det sker en växelverkan mellan de 

olika processerna. Genom dialog och kunskapsutbyte skapar vi gemensam förståelse för 

såväl helheten som delarnas respektive bidrag i arbetet med den långsiktiga planeringen.  

Funktion som ”passar in” i rådande läge.   

Det finns mycket forskning kring hur beslut implementeras vilken ger likande slutsatser. 

Till exempel menar Jensen att organisationer i offentlig sektor, liksom privat inte alltid är 

ett hörsamt verktyg som av enkelt implementerar fattade beslut. I offentlig sektor handlar 

det ofta om förändring inom stora organisationer med multipla (oklara) mål och 

motstridiga intressen och lagrum, ledningsstrukturer med lösa kopplingar samt starka 

organisations- och professionskulturer med stort handlingsutrymme som är svåra att 

förändra. Beslut som fattas måste överensstämma med vad som uppfattas vara 

organisationens uppgift, de måste överensstämma med vad genomförarna uppfattar som 

sina intressen, de som genomför beslut måste förstå dem och måste kunna genomföra 

dem. För att implementering ska lyckas måste, enligt Jensen, det nya ses som relevant, 

och mera effektivt än nuläget. Det ska också stämma överens med rådande förhållanden, 

värderingar, samt vara lättanvänt.  
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Svar på remiss - Strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

§ 529, 0536/19 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30, med bilagor.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP)(V), protokollets 

bilaga 3. 

 

Martin Wannholt (D) ställer sig bakom yrkandet från (MP)(V). 

 

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från 

(MP)(V) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Ann Catrine Fogelgren (L), Marianne Carlström 

(S), Carl-Otto Lange (M) och ordföranden Hampus Magnusson (M) ja medan Johan 

Zandin (V), Jan Jörnmark (D) och Adam Wojciechowski (MP) och Martin Wannholt 

(D) nej. 

 

Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Dag för justering 

2019-09-25 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

________________________ 

Linnéa Karlsson 

Ordförande   Justerare 

 

________________________ _______________________ 

Hampus Magnusson (M)   Johan Zandin (V)  

 



YrkandeMP,V

Byggnadsnämnden2019-09-24

Ärende16

Diarienummer0536/19

Yrkandeomremissstrategiskplaneringsfunktion

ByggnadsnämndendelarStadsbyggnadskontoretsanalysattproblemenförattkunna

bedrivaenändamålsenligstadsutvecklingärattdetsaknasenstrategisk

planeringsfunktionsomansvararfördenlångsiktigaövergripandeplaneringen

Förtydligandeavmålomexploaterings-ochinvesteringsekonominbör

kommunfullmäktigekunnaavge,efterberedandeavkommunstyrelsen,äveninom

nuvarandeorganisation.Däremotkrävsstörreåtgärderförattfågreppommålkonflikter

ochprioriteringar.Genomattsamlaplaneringsverksamhetenifärrenämnder,kan

målkonflikterochprioriteringarlättarelösasutinomnämnden,ochbehöverintesomidag

fallapåattnågonavnämndernaintesamverkarpåoptimaltsätt.

Byggnadsnämndenserinteattytterligareenplanerandeorganisationärlösningenpå

problemet,snarareriskerardenattbidramedytterligaredimensionpåproblemet,

samtidigtsomfunktionenkostarvärdefullakommunmedelattbemanna.Problemeti

Göteborgärinteattdetfinnsförfåaktörersomskasamverka,utansnarareattdetärför

många.

FöljeforskarnatillBoStad2021tryckerpåvärdetavattorganiseraomdenkommunala

planeringsorganisationen:“Engemensamnämndmedengemensamförvaltningför

planeringochexploateringskullesannoliktunderlättaförtjänstemännenattsamverkaoch

atthållasammanprojektenfrånstarttillmål.Defrämstaargumentenärattdepolitiska

prioriteringarnaskullegällaallaplanerandeförvaltningar,attärendenskulleberedasiett

flödeinomförvaltningen,attmålkonflikterkanhanterasenklareinomenförvaltningoch

attskapandetaveffektivatvärfunktionellateamunderlättasiengemensamförvaltning.”

Densplittradeplanerandeorganisationeninnebäridagettbetydandemerarbeteför

kommunenochattmångaorganisationermåstegåheltitaktförattett

stadsutvecklingsprojektskarosihamninomtidplanochinombudget.Såledesvillviatt

kommunenväckerlivifråganomomorganisationfördeplanerandenämnderna,hellreän

attgöradettamindregreppmedytterligareenplaneringsorganisation.

Viyrkardärför

AttöversändaovansomByggnadsnämndenssvarpåremissen.
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Svar på remiss - Strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation              

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på inrättande av en strategisk planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen. Det är ett område som saknas idag och som därför kan tillföra 

en dimension av långsiktig övergripande planering som positivt kan påverka staden och 

även stadsbyggnadskontorets verksamhet. Det krävs dock ett fortsatt arbete med att 

exemplifiera och tydliggöra gränsdragningar samt att beskriva och hantera konsekvenser 

av förslaget. Kontoret ser fram emot att vara delaktiga i ett sådant arbete.     

En betydelsefull positiv följd av förslaget är den ekonomiska samordningen med fokus på 

värdeskapande stadsutveckling.  

En övergripande samordning av prioriteringar är också ett eftersatt område som har 

möjlighet att få en mycket positiv effekt. Här bör resultatet kunna bli en klar 

effektivisering av kommunens arbete inom stadsutvecklingsområdet.  

Gränsdragningar mellan kommunens intresse i en fråga och kommunens myndighetsroll 

enligt Plan- och bygglagen, som ligger på byggnadsnämnden enligt reglementet, måste 

tydliggöras. Transparent och tydlig gränsdragning krävs, både vad gäller den översiktliga 

planeringen enligt PBL och då kommunstyrelsen utpekar särskilda satsningar och projekt 

att styra och följa.   

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-08-30  

Byggnadsnämnden 2019-09-24 

Diarienummer 0536/19 

 

Handläggare 

Birgitta Lööf 

Telefon: 031-368 16 81 

E-post: birgitta.loof@sbk.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen gör bedömningen att det initialt kan krävas utökade resurser för att 

medverka och bidra i samverkansprocesserna. När förslaget nått sitt fulla genomförande 

bör en viss effektivisering ske med ökad samordning och därmed ökade resultat.  

Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen ser behov av stor tydlighet vad gäller gränsdragningar och mandat, inte 

minst utifrån allmänhetens, andra myndigheters och övrigas förtroende för kommunen 

och dess myndighetsutövning. 

 

Bilagor 
1. Stadsledningskontorets remiss 

2. Stadsledningskontorets utredning, version 2019-05-07  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har fått utredningen ”Funktion för strategiska planering under 

kommunstyrelsen” på remiss från stadsledningskontoret.  

  

Stadsledningskontoret önskar svar på remissen senast 30 september 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämnds-

översynen. Remitterad utredning innehåller stadsledningskontorets redovisning av 

uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 

inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie.  

Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 

tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 

stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 

i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 

enligt en modell ”Inriktningsstyrd samverkan”. Det är som namnet antyder, en modell 

som genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning skapar 

bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men där nämnder 

och styrelser behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 

stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 

arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 
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Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 

planering och det bör övervägas om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också 

innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 

resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna och 

fortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. Bedömningen är arbetet i 

samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och styrelser. 

Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 

samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 

och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.      

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 

strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 

lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 

förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på inrättande av en strategisk planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen. Det är ett område som saknas idag och som därför kan tillföra 

en dimension av långsiktig övergripande planering som positivt kan påverka staden och 

även stadsbyggnadskontorets verksamhet. Det krävs dock ett fortsatt arbete med att 

exemplifiera och tydliggöra gränsdragningar samt att beskriva och hantera konsekvenser 

av förslaget. Kontoret ser fram emot att vara delaktiga i ett sådant arbete.     

En tydlig vision för stadens utveckling som berör alla områden kan bli ett underlag för 

beställning av översiktsplan från byggnadsnämnden och även övriga strategiska 

dokument inom stadens olika områden. Det är dock otydligt i förslaget hur samordning 

och gränsdragning ska ske mellan övergripande strategisk planering och arbetet med 

översiktsplanen och de avvägningar som görs där enligt plan- och bygglagen. Enligt 

byggnadsnämndens reglemente har nämnden ansvar för att driva och samordna den 

fysiska planeringen. Nämnden har ansvar för att ta fram, uppdatera och följa upp förslag 

till översiktsplan, tematiska tillägg till och fördjupningar av översiktsplanen för 

fastställande i kommunfullmäktiga. Nämndens strategiska arbete ska utföras med en 

helhetssyn på samhället och regionen i samarbete med statliga regionala och kommunala 

aktörer samt intresseorganisationer. I det senare finns också en gränsdragningsfråga 

mellan stadsledningskontorets roll enligt förslaget och stadsbyggnadskontorets uppdrag. 

Stadsbyggnadskontoret ser mycket positivt på större medverkan och ett ökat engagemang 

från stadsledningskontoret i arbetet med översiktsplanen.  

Gränsdragningar mellan kommunens intresse i en fråga och kommunens myndighetsroll 

enligt PBL, som ligger på byggnadsnämnden enligt reglementet, måste tydliggöras. 

Transparent och tydlig gränsdragning krävs, både vad gäller ÖP men även i samband med 

att kommunstyrelsen, enligt förslaget, utpekar särskilda satsningar och projekt att styra 

och följa. Enligt kommunallagen kan kommunstyrelsen inte ges rätt att fatta beslut som 

rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör 

enskilda. (KL 6 kap 8 §)  
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Inom ramen för detaljplanearbete enligt PBL ska avvägningar göras mellan olika enskilda 

och allmänna intressen, vilket utgör fundamentet för fysisk planering och plan- och 

bygglagen. Förtroendet för kommunens agerande vad gäller rättssäkerhet och 

likabehandling är en viktig aspekt att hantera i fortsatt arbete med förslaget.  

En mycket betydelsefull positiv följd av förslaget är en ökad ekonomisk samordning med 

fokus på värdeskapande stadsutveckling. Detta bör samordnas genom budgetprocess och 

nämndernas verksamhetsplaner och så att uppföljning av delarna sker mot helheten.  

En övergripande samordning av prioriteringar är också ett eftersatt område idag som har 

möjlighet att få en mycket positiv effekt. Här bör resultatet kunna bli en klar 

effektivisering av kommunens arbete inom stadsutvecklingsområdet. Hur de ekonomiska 

konsekvenserna av prioriteringarna ska hanteras har inte beskrivits i förslaget men 

behöver belysas i fortsatt arbete. Även samordning av arbetssätt och att skapa en 

gemensam arbetskultur är positivt. Här vill kontoret tillföra att det är angeläget att skilja 

på processer och projekt. 

Möjligheten att planeringsfunktionen kan ansvara för lokalförsörjningsplanen och det i 

lokalförsörjningsprogrammet utpekade förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad 

styrning av lokalförsörjningsprocessen ser kontoret som positivt. 

I förslaget nämns mycket lite om den politiska dimensionen. Samordning och tydlighet i 

mandat och relationer mellan kommunstyrelse och nämnder utifrån reglementen och 

uppdrag från fullmäktige behöver beskrivas. Risk finns för ökad otydlighet om man inte 

konkretiserar och ser till hela kedjan fram till beslut i alla instanser. 

Vissa begrepp behöver förtydligas då de kan uppfattas olika i olika delar av kommunens 

verksamheter. Kommunikation inom området stadsutveckling behöver också belysas i 

fortsatt arbete så att insatserna inom detta område, både internt och externt, samordnas för 

bästa effekt, nytta och tydlighet. 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Katja Ketola 

Chef Strategiska avdelningen 
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Yttrande till kommunstyrelsen gällande 
Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 

§ 209, 3968/19 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Yttrande över ”Remiss Dnr 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 

facknämndernas organisation” i enlighet med bilaga 1 till fastighetskontorets 

tjänsteutlåtande översänds till stadsledningskontoret. 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-23 

Yrkande MP, V den 2019-09-23 

Peter Kim föredrar ärendet 

 

Yrkanden 
Emmali Jansson (MP): bifall till yrkande från MP, V och S 

Hampus Magnusson (M):  bifall till kontorets förslag 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian (KD) ställer proposition på yrkandena och finner att Hampus 

Magnussons yrkande bifallits. 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Dag för justering 

2019-09-23 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 

 



strategisk planeringsfunktion (MP, V) 
 
Fastighetsnämnden beslutar att skicka in nedanstående text som remissvar.  
 
Fastighetsnämnden delar fastighetskontorets analys att problemen för att kunna bedriva en 
ändamålsenling stadsutveckling är målkonflikter mellan de planerande nämnderna och 
avsaknad av prioritering, vilket gör att de planerande nämnderna inte gemensamt optimerar 
kommunens planeringsresurser. Även avsaknad av tydligt mål om exploaterings- och 
investeringsekonomin bidrar till otydligheter i organisationen.  
 
Förtydligande av mål om exploaterings- och investeringsekonomin bör kommunfullmäktige 
kunna avge, efter beredande av kommunstyrelsen, även inom nuvarande organisation. 
Däremot krävs större åtgärder för att få grepp om målkonflikter och prioriteringar. Genom att 
samla planeringsverksamheten i färre nämnder, kan målkonflikter och prioriteringar lättare 
lösas ut inom nämnden, och behöver inte som idag falla på att någon av nämnderna inte 
samverkar på optimalt sätt.  
 
Fastighetsnämnden ser inte att ytterligare en planerande organisation är lösningen på 
problemet, snarare riskerar den att bidra med ytterligare dimension på problemet, samtidigt 
som funktionen kostar värdefulla kommunmedel att bemanna.  
 
Följeforskarna till BoStad 2021 trycker på värdet av att organisera om den kommunala 
planeringsorganisationen: “En gemensam nämnd med en gemensam förvaltning för 
planering och exploatering skulle sannolikt underlätta för tjänstemännen att samverka och att 
hålla samman projekten från start till mål. De främsta argumenten är att de politiska 
prioriteringarna skulle gälla alla planerande förvaltningar, att ärenden skulle beredas i ett 
flöde inom förvaltningen, att målkonflikter kan hanteras enklare inom en förvaltning och att 
skapandet av effektiva tvärfunktionella team underlättas i en gemensam förvaltning.” 
 
Den splittrade planerande organisationen innebär idag ett betydande merarbete för 
kommunen och att många organisationer måste gå helt i takt för att ett 
stadsutvecklingsprojekt ska ros i hamn inom tidplan och inom budget. Således vill vi att 
kommunen väcker liv i frågan om omorganisation för de planerande nämnderna, hellre än att 
göra detta mindre grepp med ytterligare en planeringsorganisation.  
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Remiss från stadsledningskontoret   
Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

Yttrande över ”Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – 

fortsatt utredning av facknämndernas organisation” i enlighet med bilaga 1 

till fastighetskontorets tjänsteutlåtande översänds till 

Stadsledningskontoret.  

Fastighetsnämndens protokoll förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret har erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska vara 

stadsledningskontoret tillhanda senast 2019-09-30. 

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda inrättandet av en funktion för 

strategisk planering för stadsutveckling, placerad under kommunstyrelsen.  

Utredningens förslag består huvudsakligen i en beskriven samverkansmodell, benämnd 

inriktningsstyrd samverkan, vilken är tänkt att leda till en ökad grad av styrning och 

samordning, men det är fastighetskontoret uppfattning att det som saknas i staden inte 

primärt är samverkan eller en god samverkanskultur mellan nämnder och bolag, utan en 

styrmodell som beslutsmässigt kan hantera målkonflikter och göra prioriteringar av 

resurser.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det finns en potential till betydande kostnadsbesparingar om man skulle uppnå en bättre 

samordning och styrning inom stadsutvecklingsområdet. Fastighetskontoret bedömer att 

förslaget därför sannolikt kommer ge positiva ekonomiska konsekvenser för staden, men 

det är svårt att bedöma omfattningen av dessa. Förändringarna skulle enligt 

fastighetskontoret behöva vara mer långtgående än vad utredningen föreslår, både vad 

avser organisation och styrmodell, för att resultera i en högre grad av effektivisering och 

betydande ekonomiska effekter.  

 

För fastighetsnämndens del bedöms förslaget inte har några större ekonomiska 

konsekvenser. 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-23 

Diarienummer 3968/19 

 

Handläggare 

Peter Kim 

Telefon: 031-368 1202 

E-post: peter.kim@fastighet.goteborg.se  
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Fastighetskontoret bedömer en högre grad av samordning och styrning av stadens 

stadsutveckling som positiv ur ett miljöperspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bilagor 
1. Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Fastighetskontoret har erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska vara 

stadsledningskontoret tillhanda senast 2019-09-30. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret (SLK) har fått i uppdrag att utreda inrättandet av en funktion för 

strategisk planering för stadsutveckling, placerad under kommunstyrelsen (KS). 

Utredningen belyser bland annat en sådan funktions roller och mandat, arbetssätt, 

samverkan med och påverkan på övriga berörda nämnder och styrelser, samt resursbehov. 

 

På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 2017 

en översyn av stadens organisation i facknämnder. Utredningen föreslog en förändrad 

facknämndsorganisation, med något färre nämnder samt en förändrad organisering för 

stadens arbete med fysisk stadsutveckling. Förslaget innebär inrättande av fyra nya 

nämnder inom stadsutvecklingsområdet tillsammans med att inrätta en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen. De fyra nämnderna som föreslogs var en 

nämnd för ansvar för fysisk planering, en för exploatering samt två med ansvar för 

genomförande och förvaltning av mark respektive byggnader. Enligt utredningen skulle 

detta ge en fördel i och med att det innebar att färre nämnder var involverade i olika steg i 

stadsutvecklingsprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 §53, efter rekommendation från 

kommunstyrelsen, att inte genomföra någon förändring utöver några mindre justeringar i 

nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning om ökad samverkan. 

I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till 

stadsledningskontoret att fortsatt utreda fyra frågor: 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 

Enligt beslut enligt yrkandet, KS 2018-02-28 § 150 som ligger till grund för uppdraget 

om fortsatt utredning uttrycks särskilt avseende en strategisk planeringsfunktion att;  

• Ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet placeras under 

kommunstyrelsen 

• Ansvaret för den övergripande planeringen inklusive lokalförsörjningsplanen 

samt ansvaret för regler och övergripande principer för lokalförsörjning placeras 

på en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

• För att ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet ska kunna 

placeras under kommunstyrelsen krävs det ett förtydligande kring när och hur 

olika typer av ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen. Detta för att mängden av 

ärenden i kommunstyrelsen inte ska bli ohanterlig och för att så långt det går 

undvika att kommunstyrelsen hanterar detaljfrågor. 
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Fastighetsnämnden ombeds att i remissvar lämna synpunkter på förslaget, särskilt med 

avseende på behov av central samordning och styrning av stadsutveckling, konsekvenser 

av ett ökat mandat för KS inom stadsutveckling, samt nyttor och farhågor med en central 

strategisk planeringsfunktion. 

 

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret vill inledningsvis framhålla att det i utredningen saknas en tydlig 

beskrivning av de huvudsakliga problem som staden har i stadsutvecklingen. Utredningen 

utgår från premissen att föreslå hur en strategisk planeringsfunktion under KS ska fungera 

och vilket ansvar den ska ha under förutsättning att andra nämnders och styrelsers 

ansvarsområden och beslutsmandat i princip lämnas oförändrat.  

 

Trots denna premiss anser fastighetskontoret att det är angeläget att inleda en utredning 

av detta slag med att ställa sig frågan – vilket problem avser förslaget att avhjälpa?  

 

Fastighetskontoret anser att de problem som finns för att kunna bedriva en ändamålsenlig 

stadsutveckling kan sammanfattas i följande delar; målkonflikter (som i princip är 

oundvikliga utifrån de berörda nämndernas och styrelsernas uppdrag och beslutsmandat), 

avsaknad av prioritering mellan större projekt (sammantaget drar alla projekt mer 

resurser än vad som finns om man vill ha en rimlig planerings- och genomförandetid), 

samt avsaknad av ett tydligt mål avseende den övergripande exploaterings- och 

investeringsekonomin. 

 

Utredningens förslag består huvudsakligen i en beskriven samverkansmodell, benämnd 

inriktningsstyrd samverkan. Det är dock fastighetskontorets uppfattning att det som 

saknas i staden inte primärt är samverkan eller en god samverkanskultur mellan nämnder 

och bolag, utan ett organ som kan fatta beslut avseende målkonflikter och beslut om 

prioriteringar av resurser. 

 

En röd tråd i utredningsförslaget är att det behövs en tydligare samverkan men det 

resoneras inte kring om det faktiskt är bristande samverkan som orsakar de problem vi 

har i stadsutvecklingen.  

 

På sidan 23–24 i utredningen beskrivs en av de modeller för styrning som förkastats, 

nämligen ”stark central styrning”. Fördelarna med denna styrmodell beskrivs som ”en 

tydligare beslutsprocess där det är tydligt vem som ansvarar för vad och det finns en 

tydlig koppling till kommunfullmäktiges budget där prioritering och fokus blir det 

samlade budgetunderlaget för nämndernas och styrelsernas budget”. Detta är precis vad 

fastighetskontoret anser behövs för att uppnå en väl fungerande och effektiv 

stadsutveckling. 

 

I utredningen anges att denna styrmodell förkastats då den inte anses realistisk utifrån 

dagens organisationsform och nuvarande styrmodell. Det är dock fastighetskontorets 

mening att det vore värdefullt att utreda om en starkare central styrning kan uppnås utan 

väldigt omfattande förändringar vad gäller organisationsform. Detta för att uppnå 
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möjlighet till lösning av målkonflikter, hantera behov av prioritering mellan projekt och 

uppnå en ekonomi i balans. 

 

 

Vilka av fastighetsnämndens processer och arbetssätt skulle beröras av förslaget? 

I förslaget anges att nämndernas ansvar och mandat inom sina verksamhetsområden 

lämnas oförändrade, av vilket fastighetskontoret drar slutsatsen att processer och 

arbetssätt inte förändras på ett omvälvande sätt.  

 

Utredningen fastslår att ”arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att 

nämnder och styrelser avsätter resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och 

bidra i samverkansprocesserna” (s 3), men det anges också att ”förslaget innebär inga 

egentliga ytterligare arbetsuppgifter för förvaltningar och bolag och inte heller att några 

betydande arbetsuppgifter lyfts bort” (s 20–21).  På flera ställen anges att det behövs 

ytterligare utredning kopplat till genomförandet. 

 

Bortsett från att det rimligtvis kommer inrättas nya former för samverkan och former för 

hur SLK ska kunna bedriva sin ”aktiva roll” i stadsutvecklingen är det i nuläget svårt att 

ta ställning till hur processer och arbetssätt berörs i praktiken. 

 

SLK:s arbetssätt beskrivs på ett tydligt sätt på s 15 i utredningen men det framgår inte 

tydligt hur detta konkret påverkar nämndernas processer och arbetssätt. 

 

Vilka konsekvenser innebär det ökade ansvaret för KS att samordna och styra 

stadens processer? 

Det är fastighetskontorets uppfattning att mycket av de förändrade mandat och justeringar 

i roller och ansvar för såväl KS som övriga nämnder och bolag som föreslås, innebär en 

styrning och samordning i positiv riktning, men att dessa redan är möjliga att genomföra 

utan att göra några större förändringar i redan existerande regelverk. I själva verket är 

mycket av det som beskrivs sådant som fastighetskontoret önskar att SLK skulle tagit på 

sig inom ramen för sin nuvarande roll.  

 

Som anges i inledningen anser inte fastighetskontoret att det i utredningsförslaget ökade 

mandatet för KS är tillräckligt för att komma till rätta med de problem som finns i 

stadsutvecklingen. Med detta sagt är det ändå fastighetskontoret mening att en strategisk 

planeringsfunktion under KS, som den beskrivs i utredningen, kan bidra till en tydligare 

styrning av utpekade satsningar och projekt och bidra till möjligheter till prioriteringar 

inom stadsutvecklingen.  

 

Det är dock oklart hur aktiv funktionen ska vara i övergripande strategier o.dyl. och 

otydligt i vilken utsträckning nämnder och bolag måste följa förslagen till prioritering 

eller om dessa endast är rådgivande. Är förslagen endast rådgivande riskerar nämndernas 

uppdrag och mål övertrumfa de föreslagna prioriteringarna. Formuleringar kring 

justeringar i roller och ansvar är relativt vaga, exempelvis ”övergripande 

prioritering”, ”justerad inriktning” och inte minst formuleringen ”visionär samordnande 

aktör”. Fastighetskontoret anser att SLK redan har rollen att skapa en gemensam bild av 

läget i stadsutvecklingen. Det anges att nämndernas och styrelsernas handlingsfrihet ska 
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säkras. Fastighetskontoret menar dock att denna handlingsfrihet leder till att nämnderna 

faktiskt gör olika prioriteringar. 

 

Det anges väldigt ofta att mer utredningar behöver göras vilket innebär att det är svårt att 

ta ställning till förslagets konkreta konsekvenser. 

 

Nyttor och farhågor med utredningsförslaget 

Flertalet av de beskrivna nyttor som anges på s 6 i utredningen saknar, enligt 

fastighetskontorets mening, en tydlig kausalitet till utredningens förslag, utan är snarare 

en beskrivning av generellt sett önskvärda förutsättningar för och konsekvenser av ett väl 

fungerande stadsutvecklingsarbete.  

 

Den huvudsakliga nyttan som kontoret kan identifiera med förslaget är att en utpekad 

funktion får ansvar för den samlade bilden av vart staden är på väg med 

stadsutvecklingen. Förhoppningsvis kan detta leda till att en aktör har den överblick över 

de samlade aktiviteter som behövs för att ge det kunskapsunderlag till KS och KF som är 

nödvändigt för att kunna fatta kloka beslut kring prioriteringar och målkonflikter.  

 

Överväganden 

För att flödet i hela planeringsprocessen ska fungera och resurserna bland stadens 

planerande förvaltningar ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt behöver mål och 

uppdrag ges med beaktande av ett tydligare helhetsperspektiv. Frågan om 

helhetsperspektiv är även viktig för stadens exploateringsekonomi. 

 

I enlighet med SLK:s förslag, gör fastighetskontoret bedömningen att det finns 

möjligheter att utöka och förbättra samordningen mellan de olika berörda planerande 

förvaltningarna. Prioritering ur ett hela-kedjan-perspektiv underlättar ett genomförande av 

planerade stadsutvecklingsprojekt. Främst handlar denna utmaning om samverkan och 

synkronisering mellan byggnadsnämnden, trafiknämnden och fastighetsnämnden, men 

även nämnden för kretslopp & vatten, Park- och naturnämnden, AB Framtiden, 

Älvstranden Utveckling AB och BRG. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang bedömer fastighetskontoret att det finns behov 

av en strategisk planeringsfunktion under KS, som har möjlighet att ta ett 

helhetsperspektiv på stadens samlade stadsutveckling. 

 

Fastighetskontoret menar dock att kommunstyrelsens mandat inte bör begränsas till att 

endast omfatta beslut om övergripande planering och förslag till inriktningar och 

prioritering, utan istället behöver utökas till att omfatta beslut om prioriteringar kring 

målkonflikter och resursfördelning mellan projekt. 

 

Fastighetskontoret bedömer i likhet med utredningen att det inte bör göras några 

omfattande förändringar av dagens organisationsform och nuvarande styrmodell och ser 

därför som en framkomlig väg att kommunfullmäktige delegerar beslutsmandat i dessa 

frågor till kommunstyrelsen. 
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Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Peter Kim 

Avdelningschef  

 





i Framtiden 
Vi bygger det hållbara samhållet lor Framtiden 

4(6) 

§ 12 Remisser 

Ordföranden redogör för nedanstående remisser i enlighet med utsända handlingar. 

c. Strategisk planeringsfunktion - facknämndernas organisation

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget Strategisk planeringsfunktion med synpunkter i 
remissvar. 



i Framtiden 
Vi bygger det hållbara samhållet lor Framtiden 

6(6) 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor föreligger. 

§ 18 Avslutning 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
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Yttrande till kommunstyrelsen (Dnr 0691/19) – Strategisk planeringsfunktion 
– fortsatt utredning av facknämndernas organisation

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 

Styrelsen föreslås besluta: 

Att tillstyrka förslaget, Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation, med nedanstående synpunkter  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 
utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. Strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation är Stadsledningskontorets 
redovisning av uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för 
stadsutveckling under kommunstyrelsen. 

Utredningen ämnar fastställa en modell för en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen 
som möjliggör strategisk styrning i tre delar av stadsutvecklingsarbetet:  

1. övergripande gemensamma mål och riktningar för stadens stadsutveckling (=Vad vill man
med staden?)

2. gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande i stadsutvecklingen (=Vad ska
man välja att göra?)

3. strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt (=Vad ska man uppnå och hur går
det?)

Sammanfattning av Framtidens synpunkter 
Förvaltnings AB Framtiden ser positivt på en samordning av stadens strategiska planering i 
stadsutvecklingsarbetet om den skapar förutsättningar för tydligare och effektivare processer för att 
nå mål och uppdrag som ligger inom ramen för budget och andra styrande dokument. Av stor vikt är 
att samordningen inte får leda till längre tidsuträkt i stadsutvecklingsarbetet utan istället påskyndar
detsamma. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltnings AB Framtiden bedömer att ett inrättande av en strategisk planeringsfunktion för 
stadsutveckling i enlighet med förslaget kan få positiva ekonomiska konsekvenser för koncernen om 
den skapar förutsättningar för tydligare och effektivare processer. får att nå mål och uppdrag som 
ligger inom ramen för budget och andra styrande dokument. Av stor vikt är att samordningen inte 
får leda till längre tidsutdräkt i stadsutvecklingsarbetet utan istället påskyndar detsamma.

Barn-, Jämställdhets-, Mångfalds-, och Miljö- och Omvärldsperspektivet  
Förvaltnings AB Framtiden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur något av ovanstående 
perspektiv. 

Ärendet 
Förvaltnings AB Framtiden har ombetts lämna synpunkter på Dnr. 0691/19 Strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation. Detta är framtaget efter 

 Styrelsehandling nr12c 
2019-08-29 
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kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta utredningsinsatser 
kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen, därvid ett särskilt uppdrag för 
stadsledningskontoret att redovisa inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för 
stadsutveckling under kommunstyrelsen. 

Modell för strategisk planeringsfunktion: Inriktningsstyrd samverkan 
Utredningen föreslår att en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen har 
styrningsuppgifter i alla tre delar av stadsutvecklingsarbetet enligt en modell kallad inriktningsstyrd 
samverkan. Funktionen skall enligt förslaget inneha ansvar för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling

• en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling

• samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå övergripande mål
inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser

• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom
stadsutvecklingsområdet

• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovan ansvar

Förslaget om inriktningsstyrd samverkan skall komplettera dagens organisation med ökad strategisk 
styrning som skapar bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men 
där nämnder och styrelser behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunstyrelsen ges i denna modell ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 
stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Huvudprinciperna för modellen är därför följande: 

• Funktionen under kommunstyrelsen föreslås ha tydligt ansvar för mål och process, medan
ansvaret för innehåll och sak-kompetens ligger kvar på nämnder och styrelser

• Kommunstyrelsen föreslås ett uttalat ansvar för den långsiktiga riktningen för
stadsutvecklingen.

• Strategier och arbete med prioritering och fokus föreslås göras en samverkansmodell styrd
av kommunstyrelsen

• Ansvaret för genomförande av satsningar och projekt ligger föreslås ligga kvar på nämnder
och styrelser men kommunstyrelsen föreslås besluta om inriktning och förändrad inriktning
för utpekade satsningar och projekt.

Förändrade mandat och ansvarsfördelningar 
Därtill står det klart att ett antagande av förslaget om inriktningsstyrd samverkan till viss del kommer 
att förändra hur mandat och ansvar fördelas mellan kommunstyrelsen, nämnder/styrelser och 
stadsledningskontoret. Nämnd/styrelse får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan:  

• bidra i arbetet med att ta fram övergripande riktning och mål för stadens stadsutveckling

• ta fram underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus

• enligt uppdrag arbeta fram samt bidra i arbetet med att ta fram strategier med påverkan på
hela staden

• fortsatt inneha ansvar för att genomföra stadens stadsutveckling och för styrning av
genomförandet

Ansvaren bedöms innefattas i reglementen och bolagsordningar varför de inte behöver justeras i ett 
inledningsskede. Beroende av vilken detaljnivå som kommunstyrelsen önskar hålla styrning av 
prioritering och fokus samt utpekade satsningar och projekt på kan förtydliganden av reglementen 
komma att behövas. Sådana justeringar kan då göras i ordinarie översyner.  
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Bedömda effekter av ny funktion för strategisk planeringsfunktion 
Sammantaget bedöms införandet av en funktion i enlighet med förslaget ge följande effekter för den 
strategiska planeringen för stadsutveckling: 

• Sammanvägningen av stadsutveckling med stadens målsättningar för andra
verksamhetsområden underlättas.

• Möjligheten att hantera prioriteringar och målkonflikter inom stadsutveckling med ett hela
staden-perspektiv ökar.

• Avvikelser från angiven inriktning i projekt och andra satsningar kan identifieras tidigare och
möjligheter till justering ökar.

• Stadens vilja med stadsutvecklingen blir tydligare inom och utanför stadens organisation.

• Stadens styrning effektiviseras genom gemensam förståelse och bättre kunskapsunderlag.

• Framdriften ökar genom att alla arbetar mot samma mål och att arbetet går i takt utifrån satt
prioritering.

Styrkor och bedömda effekter från införandet av en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen enligt modellen för inriktningsstyrd samverkan som framkommit av följeforskning, 
omvärldsbevakning, teoretisk bakgrund och intervjuer gjorda med tjänstepersoner inom staden 
redovisas i tabell 1. Därutöver har nyttor och farhågor med funktionen sammanställts utifrån samma 
metod och redovisas i tabell 2.   

Styrkor Bedömda effekter 
Tillför ett arbete med långsiktig 
planering i stadsutvecklingen vilken 
säkerställer gemensamma 
riktningar och mål för stadens 
arbete. Detta finns idag inte 
placerat på en nämnd eller 
styrelse. 

• Tydligt för både medborgare, näringsliv och hela stadens organisation
om vad staden vill med stadsutvecklingen, vilket möjliggör
kraftsamling med gemensam riktning för samtliga aktörer.

• Underlättar sammanvägning av stadsutvecklingen med stadens övriga
målsättningar för andra verksamhetsområden.

• Ger möjlighet att ha en enhetlig och tydlig röst i den övergripande och
långsiktiga stadsutvecklingen för staden.

Skapar förståelse för helheten och 
det blir lättare att sätta delar av 
stadsutvecklingen i sitt 
sammanhang genom utvecklade 
underlag 

• Effektivare styrning såväl som arbetssätt och organisation baserat på
bättre kunskapsunderlag och gemensam förståelse för helheten

• Möjlighet att konstruktivt hantera prioriteringar och målkonflikter
med ett hela-stadenperspektiv.

Tillskapar arbetssätt och processer 
för att möjliggöra effektivare 
samverkan för strategier, 
prioritering och fokus såväl som 
utpekade satsningar och projekt 

• Ökad styrning mot samverkan kommer leda till en effektivare
framdrift. Detta som följd av att alla arbetar mot samma mål och att
arbetet går i takt utifrån satt prioritering.

• Nya arbetsformer med en tydlig ansvarsfördelning skapar en
utvecklad och effektiv samverkanskultur som i sin tur ger en ökad
arbetsglädje

• Nya arbetssätt möjliggör en tidigare identifiering av avvikelser från
angiven inriktning.

Tydligare organisation i stadens 
arbete med stadsutveckling 

• Skapar en röd tråd i styrningen av stadsutvecklingen där
kommunstyrelsen får ett uttalat beslutsmandat för riktning och
övergripande prioritering för stadsutvecklingen, men där ansvar och
mandat för framtagande av strategier, fysisk planering och
genomförande ligger kvar på nämnder och styrelser.

Tabell 1. Styrkor och bedömda effekter av införandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt 
inriktningsstyrd samverkan 
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 Nyttor Farhågor 

Mål och riktning, 
Vad vill man med 
staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – bättre 
underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 
möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för operativ 
och inte för verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan riskera 
att vara fel 

Prioritering och 
fokus, Vad ska man 
välja att göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat – 
möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare gå i 
takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 
riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver andra 
politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 
legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt styra 
utpekade satsningar 
och projekt – Vad 
ska man uppnå och 
hur går det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede och 
uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade processer, 
rutiner, verktyg och system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 

Tabell 2. Nyttor och farhågor med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen 

 
Förvaltnings AB Framtidens bedömning/ställningstagande 

Förvaltnings AB Framtiden ombeds att särskilt behandla tre frågor i sin bedömning.  
 
1. Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande processer för 
stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni skulle beröras 
av central samordning och styrning enligt förslaget? 
 
De av Förvaltning AB Framtidens processer och arbetssätt som bedöms påverkas av en central 
samordning och styrning enligt förslaget är bostadsförsörjning, stadsutveckling och 
områdesutveckling. 
 
Under förutsättning att föreslagen funktion kan komma att gynna samverkan med stadens 
planerande förvaltningar, ge goda förutsättningar för långsiktig investeringsplanering och tydligare 
övergripande prioriteringar kan den få positiv påverkan på våra arbetssätt och processer inom 
bostadsförsörjning, stadsutveckling och områdesutveckling. Det är också av vikt att funktionen 
stödjer de inriktningar som lyfts i kommunfullmäktiges budget kring ökad planeringskapacitet och 
behovet av en bättre och mer ändamålsenlig styrning och av stadens stadsutvecklingsprocesser.  
 
Om föreslagen funktion också kan främja den strategiska samordningen kring utveckling av 
koncernens utvecklingsområden och utveckla arbetet med att beräkna långsiktiga samhällsnyttor 
från större investeringar kan det påverka koncernens arbetssätt och processer på ett positivt sätt. 
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2. Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Vilka konsekvenser bedömer

ni att ett sådant mandat skulle ha på nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens

stadsutvecklingsarbete som helhet?

Förvaltnings AB Framtidens uppdrag definieras huvudsakligen i ägardirektiv och Kommunfullmäktiges 
budget. Det är positivt med en samordning då detta borde ge koncernen ökade förutsättningar att 
förverkliga sitt uppdrag. Förändringen i enlighet med förslaget till ny strategisk planeringsfunktion 
bedöms således inte påverka koncernens uppdrag eller verksamhet i sak i någon större omfattning. 
Dock kan förutsättningarna att förverkliga uppdraget förstärkas. 

3. Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en strategisk

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning 

bedömer nämnden/styrelsen att förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Förvaltnings AB Framtiden ser att det kan finnas flera nyttor men även vissa farhågor med förslaget 
till ny planeringsfunktion för stadsutveckling om det leder till att prioriteringar och investeringar 
inom stadsutvecklingsområdet kan komma att samordnas. Det är svårt att i förväg värdera fullt ut 
hur utfallet av en funktion kommer att bli. Förslaget kan med fördel utvärderas efter en viss tid, t.ex 
24 månader efter införande.  

Förvaltnings AB Framtiden 

Terje Johansson 
VD och koncernchef Anna-Karin Trixe 

Stabschef  

Staffan Claesson 
Tidiga Skeden, Framtiden Byggutveckling 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Detta PM innehåller stadsledningskontorets redovisning av 

uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 

inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie.  

Från intervjuerna blir det tydligt att det finns en efterfrågan på en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga planeringen och 

ger en övergripande strategisk styrning och att de intervjuade sammantaget uppger att det 

finns både nyttor och farhågor med en sådan funktion, men där nyttorna överväger. Något 

som pekas ut både i intervjuerna och i teoristudierna är att komplexiteten innebär ett stort 

och ökande behov av samverkan samt gemensam kunskap för att möjliggöra bättre 

förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i stadsutvecklingen. 

Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 

tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 

stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 

i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 

enligt en modell ”Intriktningsstyrd samverkan. Det är som namnet antyder, en modell 

som genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning skapar 

bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men där nämnder 

och styrelser i behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 

stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 
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arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en dimension av 

långsiktig planering som idag saknas vilket kommer skapa en ökad tydlighet både för 

stadens organisation, för medborgare och exploatörer. Det möjliggör en gemensam 

kraftsamling för att nå satta mål samt att stadsutvecklingen bättre kan avvägas och 

samordnas med övriga verksamhetsområden. Genom en ökad helhetssyn och bättre 

förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan möjlighet till enhetligare 

styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför 

strategiska beslut inom stadsutvecklingen såväl som förbättrad möjlighet att identifiera 

avvikelser. Tillsammans bör detta stötta att stadens förvaltningar och bolag driver arbetet 

inom stadsutveckling i en samordnad takt och därmed kan leverera ökade resultat.      

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 

planering och det bör övervägas om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också 

innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 

resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna 

ochfortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. Bedömningen 

är arbetet i samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och 

styrelser. Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 

samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 

och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.      

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstider beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara. Omfattningen behöver utredas vidare 

inför ett genomförande.  

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 

strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 

lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 

förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 
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Del 1: Inledning 
Detta PM beskriver utredning och förslag för mandat och generell utformning av en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet placerad under 

kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att efter ställningstagande remittera 

förslaget som presenteras till nämnder och styrelser inom staden. Remissen syftar till att 

ge ytterligare underlag inför slutligt beslut och implementering av förslaget. Under denna 

remittering ska också göras ytterligare konkretisering av arbetsformer och anpassning av 

och till befintliga processer inom stadsutvecklingsområdet. 

Dokumentet inleds med en bakgrundsbeskrivning för att sedan i delen ”En strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet” beskriva ett förslag för en funktion 

under kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller till sist en sammanställning av den 

information som utredningen samlat in under arbetet, det vill säga en sammanfattning av 

intervjuer av berörda tjänstepersoner, följeforskning inom stadsutvecklingsområdet, en 

kortare genomgång hur några andra städer ordnar strategisk planering och styrning inom 

stadsutvecklingsområde samt några en översiktlig teoretisk sammanställning. 

Rapporten utgår från att det som beskrivs som stadsutveckling främst handlar om 

processer och uppdrag inom stadens fysiska utveckling samt fokuserar på uppgifter och 

arbetssätt för en funktion under kommunstyrelsen.  

Ett av fyra utredningsuppdrag från kommunstyrelsen 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 2017 

en översyn av stadens organisation i facknämnder. Utredningen föreslog en förändrad 

facknämndsorganisation, med något färre nämnder samt en förändrad organisering för 

stadens arbete med fysisk stadsutveckling. Förslaget innebar föreslår inrättande av fyra 

nya nämnder inom stadsutvecklingsområdet tillsammans med att inrätta en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen. De fyra nämnderna som föreslogs var en 

nämnd för ansvar för fysisk planering, en för exploatering samt två med ansvar för 

genomförande och förvaltning av mark respektive byggnader. Enligt utredningen skulle 

detta ge en fördel i och med att det innebar att färre nämnder var involverade i olika steg i 

stadsutvecklingsprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 §53, efter rekommendation från 

kommunstyrelsen, att inte genomföra någon förändring utöver några mindre justeringar i 

nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning om ökad samverkan. 

I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till 

stadsledningskontoret att fortsatt utreda fyra frågor: 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 
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Detta PM beskriver för delutredning 3, Strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet, samt översiktligt hur verksamheten inom lokalsekretariatet 

förhåller sig till förslaget. Kontoret föreslår att förslaget remitteras inför slutligt beslut om 

implementering.  

Enligt beslut enligt yrkandet, KS 2018-02-28 § 150 som ligger till grund för uppdraget 

om fortsatt utredning uttrycks särskilt avseende en strategisk planeringsfunktion att;  

• Ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet placeras under 

kommunstyrelsen 

• Ansvaret för den övergripande planeringen inklusive lokalförsörjningsplanen 

samt ansvaret för regler och övergripande principer för lokalförsörjning placeras 

på en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

• För att ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet ska kunna 

placeras under kommunstyrelsen krävs det ett förtydligande kring när och hur 

olika typer av ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen. Detta för att mängden av 

ärenden i kommunstyrelsen inte ska bli ohanterlig och för att så långt det går 

undvika att kommunstyrelsen hanterar detaljfrågor. 

Delutredning 1 och 4 redovisades till kommunstyrelsen 2019-02-06 tillsammans med 

förslag till beslut om överföring av vissa operativa frågor från lokalsekretariatet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 enligt kommunstyrelsens förslag vilket 

innebar att antal mer operativa uppgifter överförs från kommunstyrelsen till 

lokalnämnden. Avseende delutredningarna om idrotts- och föreningsnämnden samt 

fastighetsnämnden innebar beslutet att dessa kvarstår med nuvarande reglementen och 

uppdrag.   

Utredningsarbetet  
Utredningen avseende en strategisk planeringsfunktion inom stadsutveckling under 

kommunstyrelsen har drivits av stadsledningskontoret och arbetet har delats in i två faser. 

Under en första fas har genomförts ett stort antal intervjuer med personer och 

grupperingar inom stadens organisation samt med personer inom några av de 

organisationer som staden samverkar med inom stadsutvecklingsområdet. Utredningen 

har också låtit en extern konsult genomföra en översiktlig omvärldstudie avseende andra 

städers arbetssätt och organisering inom stadsutvecklingsområdet som inspiration. Vidare 

har gjorts en genomgång av den följeforskning som görs av stadens arbete med Älvstaden 

samt BoStad 2021 samt en översiktlig genomgång av ett urval av aktuell akademisk teori. 

Resultatet av den första fasen presenteras i delen ”Praktisk och teoretisk bakgrund”.  

Under en andra fas har ett förslag till arbetssätt, omfattning och avgränsning av en 

funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet tagits fram. Utredningens 

förslag presenteras i delen ”En strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet”. 

Utredningsarbetet har utförts i en arbetsgrupp på Stadsledningskontoret med stöd av en 

styrgrupp från kontorets ledningsgrupp.  
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Del 2: 
En strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet  

Nyttor och farhågor med en funktion för strategisk planering 
Mot bakgrund av de intervjuer som gjorts med tjänstepersoner inom stadens organisation, 

kan konstateras att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen är 

efterfrågad. Intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor än farhågor med inrättandet 

av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering och ger en övergripande 

strategisk styrning. Men man ser också att arbetet behöver ske med god kunskap, stötta 

samverkan och det finns farhågor att funktionen och kommunstyrelsen inte kan hålla en 

strategisk nivå utan att styrningen blir alltför detaljorienterad. 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 

farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 

stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områdena som identifierats efter 

intervjufasen, se nedan. 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 

bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 

möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 

säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 

operativ och inte för 

verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 

riskera att vara fel 

Prioritering och 

fokus, Vad ska 

man välja att 

göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 

– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 

gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 

riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 

andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man uppnå 

och hur går 

det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 

och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 

processer, rutiner, verktyg och 

system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 
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Tre delar i stadsutveckling  
I utredningsuppdraget från kommunstyrelsen 2018-06-13 fick stadsledningskontoret 

uppdraget att fokusera utredningen på två huvudsakliga ansvar inom en funktion för 

strategisk planering, dels ansvar för övergripande strategisk planering av stadens 

långsiktiga utveckling inom stadsutvecklingsområdet och dels strategisk styrning av 

betydande projekt. Utredningen kan dock konstatera att det är mer ändamålsenligt att dela 

in strategisk styrning av stadens arbete med stadsutveckling i tre delar: 

• Mål och riktning - Vad vill vi med staden? 

• Prioritering och fokus - Vad ska vi välja att göra? 

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi uppnå och 

hur går det? 

I de intervjuer som genomförts inom utredningen är det tydligt att en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen kan ge nytta för stadens verksamhet i alla tre 

delarna. Idag finns inte en utpekad nämnd med samlat ansvar för styrning inom någon av 

delarna utan ansvaret är fördelat på flera nämnder, vilket också konstaterades i tidigare 

arbete med översyn av facknämnderna. En funktion för strategisk planering bör 

komplettera stadens nuvarande organisation med strategisk styrning i de tre delarna. Detta 

i syfte att skapa bättre förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att leverera fysisk 

planering och genomförande för en hållbar stadsutveckling.  

De tre delarna i stadsutvecklingen ska ses som tre fristående delar där kompletterande 

styrning för respektive del kan uppnås genom inrättandet av en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Det finns också tydliga kopplingar mellan 

delarna som innebär att en harmoniserad styrning dem emellan bör ge bäst effekt, till 

exempel bör det vara lättare att prioritera vad som ska genomföras om det finns 

gemensamt förankrade mål för arbetet vilket framkommit i bland annat 

omvärldsanalysen. 

I överväganden om strategisk styrning av stadsutveckling är det viktigt att vara medveten 

om att stadsutveckling sker i många fysiska skalor parallellt, så som husens, kvarterens, 

stadens eller regionens skala. Beroende på från vilken skala en fråga betraktas kan den 

vara mer eller mindre strategisk. När begreppet strategisk styrning används i detta PM är 

det ur ett hela-staden perspektiv, dvs aspekter som är strategiskt viktiga för utvecklingen 

av hela staden.    

Mål och riktning  

Inom denna del ryms arbetsuppgifter för att ta fram underlag, mål, och riktning för 

stadens långsiktiga utveckling samt strategier för hur dessa mål ska nås genom stadens 

stadsutveckling.  

Det handlar om framtagande och sammanställning av långsiktiga planeringsunderlag, t ex 

behovsanalyser, omvärldsanalyser och olika typer av riskanalyser. Dessa kan ligga till 

grund för framtagande av en eller flera visioner för stadens utveckling. Vart är staden på 

väg? Och vart vill staden vara på väg? 
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Framtagande av strategier innefattar arbete med att ta fram och formulera styrande 

dokument, det vill säga program och övergripande planer för olika områden och teman 

inom stadsutveckling. Det handlar om till exempel om översiktsplanen med tillhörande 

fördjupningar och tillägg vilken är en fysisk uttolkning av stadens övergripande mål. Det 

handlar också om övriga program och övergripande planer på medellång sikt för olika 

tematiska områden, till exempel trafikstrategi, utbyggnadsplanering, 

bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplaner eller program för stadens 

utveckling av grönstrukturen.  

Prioritering och fokus 

Denna del omfattar arbetet att på en övergripande nivå ta fram, sammanställa och 

prioritera vad som kan genomföras i stadsutvecklingen och när detta ska planeras, det vill 

säga vilka geografiska områden, tematiska fokus och särskilda projekt som har särskild 

prioritering. Det handlar om att utarbeta vilka fokus och prioriteringar som är möjliga och 

arbetet inkluderar att utifrån beslutade riktningar och en analys av till exempel 

tillgängliga resurser avseende både personal och investeringskraft föreslå prioritering och 

fokus för stadens stadsutveckling. En sådan prioritering och fokus ger en gemensam 

styrning av verksamheten i nämnder och styrelser att förhålla sig till i den interna 

resursplaneringen och blir en utgångspunkt för investeringsplaneringen på kort och 

medellång sikt genom den årliga budgetprocessen. 

Denna del inrymmer uppgifter som att ta fram metoder för gemensam prioritering, samla 

in och eller ta fram möjliga förslag till fokusområden och åtgärder, samt att kunna 

kommunicera inriktningen för Göteborgs samlade görande inom 

stadsutvecklingsområden; var bygger vi ut staden, och när?  

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  

Inom denna del ryms arbetssätt för att styra och säkerställa att genomförande av utpekade 

satsningar och projekt faller ut som avsett eller får en justerad inriktning efterhand som 

satsningar och projekt utvecklas. Nämnder och styrelser har ett ansvar för att styra 

genomförande av satsningar och projekt inom givna ramar. En strategisk styrning kan 

handla om koordinering med andra projekt och satsningar men även om gemensamma 

former för projektstyrning och uppföljning, framför allt former för den styrning som 

avser satsningar och projekt som ska hanteras på kommunstyrelse- och 

kommunfullmäktigenivå. 

Att identifiera och välja vilka satsningar och projekt som är utpekade och därmed ska ha 

en mer strategisk styrning är något som behöver utredas vidare. Det behöver arbetas fram 

en praxis och en styrmodell för satsningar och projekt, ett utvecklingsuppdrag som 

stadsledningskontoret uppfattar redan idag åligger kontoret men där det finns behov av ett 

konkretiserat ramverk och dokumenterade arbetsformer. Förslaget från utredningen är att 

enbart ett fåtal satsningar och projekt väljs ut för särskild strategisk styrning för att inte 

tynga den centrala politiken med en allt för operativ nivå eller allt för många ärenden utan 

strategiskt innehåll. Samtidigt behöver kraven på nämnders och styrelsers interna 

projektstyrning förstärkas för att stärka förutsättningarna för en politisk styrning som 

helhet och som grunden i styrkedjan. 
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Styrmedel: Nivåer och riktning för styrning  
Vid tillskapande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver en 

avvägning göras om hur långtgående kommunstyrelsens mandat ska vara. Detta påverkar 

styrningens nivå och riktning.   

För att skapa en ändamålsenlig strategisk styrning av stadsutvecklingsarbetet inom ramen 

för dagens organisering finns det olika typer av styrmedel att använda sig av. En 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver både skapa strukturer och 

främja en organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och delar.  

 

För själva styrningen finns både vertikala styrmedel och horisontella styrmedel. Vertikal 

styrning bygger på en styrning genom en hierarkisk fördelning av ansvar i en 

organisation. Exempel på vertikala styrmedel är budget, organisation med ansvars- och 

mandatfördelning, program, planer och policys. Horisontella styrmedel syftar till att 

skapa samordning mellan de olika funktioner som uppstår som en följd av den vertikala 

styrningen. Exempel på horisontella styrmedel för att uppnå samordning är 

tvärfunktionella processer samt projekt- och portföljstyrning med samordnings- och 

styrgrupper samt utseende av samordnande roller som olika typer av samordnare eller 

projekt- och programledare.  

Forskningsteorin visar att det, för att skapa ett sammanhängande styrsystem, behövs både 

vertikala och horisontella styrmedel och dessa behöver anpassas utifrån var man väljer att 

placera ansvar för olika uppgifter inom styrprocesserna.  

För att säkerställa resursoptimering, effektivitet och kvalitet i framdriften, finns i 

stadsutvecklingsuppgiften ett behov av samordning mellan stadens olika aktörer som 

utgör den vertikala styrningen. En funktion för strategisk planering under 

Figur 1- Former av styrning 
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kommunstyrelsen syftar till att stärka samordningen, dels genom införandet av en 

styrning över de vertikala delarna (nämnder och bolag) och dels genom en stärkt 

horisontellstyrning (styrning av samverkan). Det kan handla om att på ett annat sätt än 

idag rapportera mer på helhet och mindre i stuprör, att titta på vilka incitament som finns 

för medarbetare i nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag att samverka, liksom att en 

del av organisationen ges ett uttalat ansvar att lösa ut frågor och konflikter inom en 

strukturerad samverkan.     

För att kunna generera olika modeller för hur en strategisk planeringsfunktion för 

stadsutveckling under kommunstyrelsen kan utformas har ett förenklat analysramverk 

skapats med utgångspunkt i ovan resonemang. De tre delarna i stadsutveckling – Mål och 

riktning, Prioritering och Fokus samt Utpekade satsningar och projekt – formar 

tillsammans med en skala för olika former av strategisk styrning för att uppnå önskad 

samordning – från centraliserad till decentraliserad styrning – en matris. I ramverket kan 

olika styrmedel kombineras för att skapa en lämplig balans i styrningen utifrån hur 

centraliserat respektive fördelat ansvaret placeras inom staden för respektive del i 

stadsutvecklingen. Utifrån det kan respektive modell kompletteras med perspektiv som 

förslag till arbetssätt, ansvars- och mandatfördelning, kompetensbehov i organisationens 

olika funktioner och behov personalmässig omfattning av en funktion under 

kommunstyrelsen.  

 

Matrisens skala för strategisk styrning är utformad så att: 

• Styrning som utförs enligt modeller som ligger till vänster i matrisen präglas av 

ett större centralt ansvar och enhetligare vertikal styrning för både beslut och 

utförande. Funktionen under kommunstyrelsen driver och genomför den 

strategiska styrningen av stadens stadsutveckling som ett utpekat ansvar i 

linjeorganisationen.   

• Styrning som utförs enligt modeller som ligger i mitten av matrisen är en 

kombination av utökad vertikal styrning, för att möjliggöra centrala beslut, och 

en mer formaliserad horisontell styrning, där den strategiska 

planeringsfunktionen under kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet. 

Mandat och ansvar ligger i stor omfattning kvar i nämnder och styrelser.  

Figur 2 - Analysramverk, en matris för att generera alternativa modeller för den strategiska 

planeringsfunktionens utformning 
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• Längst till höger i matrisen är den vertikala styrningen huvudordningen och en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen får i uppdrag att 

koordinera, följa upp och sammanställa nämnder och styrelsers arbete. Detta ger 

ett sammanställt kunskapsunderlag att använda för beslut kring stadens fysiska 

utveckling i nämnder och styrelser samt i kommunfullmäktige. 

Arbetssätt och omfattning för en funktion under 
kommunstyrelsen – förutsättningar och alternativ 
Utredningen har utifrån genomförda intervjuer inom Göteborgs Stad, studier av andra 

städers arbetssätt samt tidigare arbete och ovan teoretiska matrismodell format ett antal 

alternativa modeller för arbetssätt och omfattning för en strategisk planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen.   

Studierna av hur andra städer valt att organisera sin strategiska styrning av 

stadsutvecklingen har använts som inspiration i arbetet att ta fram alternativa modeller. 

Däremot är det viktigt att tydliggöra att det inte är möjligt att rakt av kopiera lösningar 

från andra städer, då alla städer har sina specifika förutsättningar och organiseringar.  

Alternativa modeller för en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen har 

formats utifrån olika ansatser för hur decentraliserat respektive centraliserat ansvaret 

placeras, det vill säga hur kompetens och ansvar fördelas mellan kommunstyrelsen och 

nämnder/styrelser. För alla alternativ förutsätts att en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen medverkar på något sätt i alla de tre identifierade delarna av 

stadsutveckling, mål och riktning, prioritering och fokus samt strategisk styrning av 

utpekade satsningar och projekt  

Figur 3 – Utvärderade alternativ presenterade i analysramverket 
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Utredningen har formulerat fem olika alternativ för arbetssätt för en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen:  

• Stark central styrning 

• Styrning genom vision och prioritering 

• Inriktningsstyrd samverkan 

• Taktiskt styrd samverkan  

• Stärkt samverkan 

De fem modellerna, se ovan figur, har avvägts utifrån möjliga nyttor, potential för 

genomförande i Göteborgs Stads kontext med inom befintlig nämnds- och 

styrelseorganisation samt även utifrån modellernas olika styrkor och svagheter.  

De fem alternativa modellerna har även studerats utifrån bland annat vilka arbetsuppgifter 

och arbetsprocesser den strategiska planeringsfunktionen skulle få och vilken kompetens 

den strategiska planeringsfunktionen skulle behöva. Vidare har modellerna studerats 

utifrån vilken påverkan de skulle få på befintlig organisation avseende ansvar, mandat, 

arbetsuppgifter och kompetens. En analys har också gjorts över hur väl modellen kan 

förväntas möta de nyttor och farhågor som identifierats i intervjuer under utredningens 

första fas. Slutsatsen är att den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har 

störst potential att komplettera stadens nuvarande organisation och styrning. Denna 

modell beskrivs nedan, och de övriga fyra bortvalda modellerna beskrivs översiktligt 

längre fram i dokumentet. 

Förslag till funktion och ansvar för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 

placerad under kommunstyrelsen bygger på den grundläggande förutsättningen att 

nämnders och styrelsers ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att 

kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens 

fysiska utveckling och att kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta.  

 

Inriktningsstyrd samverkan: 
En modell för en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen 
Den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har störst potential då detta 

förslag kompletterar dagens organisation genom att det ger kommunstyrelsen ett uttalat 

ansvar för den riktigt långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen medan strategier och 

arbete med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen görs i en uttalad 

samverkansmodell mellan kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Ansvaret för 

genomförande av satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på nämnder och 

styrelser men kommunstyrelsen ges mandat att föreslå inriktning och förändrad inriktning 

för utpekade fokus och särskilda betydande projekt. 

Utredningen gör bedömningen att införandet av en funktion under kommunstyrelsen med 

arbetssättet; Inriktningsstyrd samverkan bidrar till att skapa ökad förståelse och kunskap 

om helheten i stadens stadsutveckling genom att arbetssätt och organisering av en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt denna modell har sin bas i 

förstärkt samverkan.  
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Genom inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 

kommunstyrelsen kompletteras dagens organisation med tydligt ansvar för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling,  

• en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling 

• samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå 

övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser 

• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom 

stadsutvecklingsområdet 

• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovan ansvar. 

 

 

Bärande principer 

I en arbetsmodell enligt inriktningsstyrd samverkan ligger fokus på att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen ges mandat och uppdrag att åstadkomma en 

styrd samverkan mellan stadens nämnder och styrelser utan att kommunstyrelsen tar över 

dessas nuvarande ansvar gentemot fullmäktige.  

Inriktningsstyrd samverkan bygger på en mix av aktiv vertikal styrning genom att 

kommunstyrelsen arbetar fram förslag till beslut om mål och riktning för stadens 

långsiktiga stadsutveckling tillsammans med en uttalad horisontell styrning genom 

fastslagen samverkansprocess för stadens prioriteringar och inriktning för gemensamma 

satsningar och projekt. Arbetssätten ger ett uttalat uppdrag och mandat till en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen att driva horisontell samordning och styrning. 

Detta skapar en röd tråd i styrningen där det finns en avvägd balans mellan vertikal och 

horisontell styrning inom respektive del i stadsutvecklingsarbetet. Inriktningsstyrd 

samverkan fördelar samverkansstyrningen (mål och process) till kommunstyrelsen, 

medan ansvaret för innehåll (förslag och sak-kompetens) ligger på nämnder och styrelser. 

Denna fördelning grundas i att två av de viktigaste förutsättningarna för god samverkan 

som lyfts fram i såväl teoriöversikten som intervjumaterialet är dels gemensamma 

Figur 4 - Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 
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uppdrag för samverkande parter och dels en kontinuerlig dialog mellan det övergripande 

perspektivet och de vardagliga utmaningarna i leveransen till medborgarna. 

I Inriktningsstyrd samverkan hänger det långsiktiga planeringsarbetet samman med de 

uppgifter för statistik, analys och omvärldsbevakning som redan görs på 

stadsledningskontoret, liksom det långsiktiga planeringsarbete som görs inom 

lokalsekretariatet. Utifrån intervjuerna och tidigare arbete med översyn av 

fackförvaltningarna gör utredningen bedömningen att etableringen av ett arbete med att ta 

fram underlag och besluta om mål och riktning för stadens långsiktiga utveckling och 

planering tillför en dimension som idag inte är uttalat placerad på någon nämnd eller 

styrelse. 

Den föreslagna modellen bygger på ett fortsatt uttalat ansvar för nämnder och styrelser att 

arbeta med strategier inom sina områden efter en given inriktning. En funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen kompletterar nämnders och styrelsers arbete 

genom att säkerställa samordning inför och under arbetet med framtagande av strategier.  

Arbetet med att ta fram en för staden gemensam prioritering och peka ut fokus för 

gemförande av stadsutveckling drivs i samverkan. Nämnder och styrelser ansvarar för att 

utifrån respektive sak-område ta fram de underlag som behövs för att i samverkan med 

varandra och den inrättade strategiska planeringsfunktionen föreslå prioritering och fokus 

för att nå stadens långsiktiga övergripande målsättningar för stadsutveckling som sedan 

beslutas av kommunstyrelsen.   

I modellen inriktningsstyrd samverkan förutsätts en funktion för strategisk planering vara 

aktiv i alla tre delarna av stadsutvecklingen; mål och riktning, prioritering och fokus samt 

strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt. För att styrmodellen ska fungera 

effektivt och inte ta över de ansvar som bäst ligger inom nämnd eller styrelse är det av 

vikt att en funktion under kommunstyrelsen begränsas till att verka på en övergripande 

nivå. Exempelvis är det viktigt att antalet satsningar och projekt som pekas ut för 

strategisk styrning av kommunstyrelsen inte blir för många.  

Modellen bygger på en förstärkt samverkanskultur och detta behöver uppmärksammas i 

införande av funktionen. Den strategiska planeringsfunktionen kommer att kunna forma 

samverkansprocesser, kultur och arbetssätt som hakar i det arbete som idag utförs på 

förvaltningar och bolag. Det är dock avgörande för samverkanskulturen att 

kommunstyrelsen håller sin styrning av strategier och prioritering av genomförande på en 

övergripande nivå, för att nämnderna fortsatt ska kunna föreslå bästa lösning baserat på 

större sak-kompetens och erfarenhet av leverans till medborgarna. 
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Arbetssätt i de tre delarna av stadsutveckling  

I rutorna nedan presenteras arbetssätt och uppgifter för en funktion för strategisk 

planering inom stadsutveckling under kommunstyrelsen enligt modellen inriktningsstyrd 

samverkan. 

 

  

Arbetssätt -  

Mål och riktning 
Kommunstyrelsen har en aktiv roll i 

framtagandet av långsiktiga mål och 

riktningar för stadsutveckling, 

beslutar om inriktningar och 

godkänner strategier. Det ställer 

ökade krav på samverkan inför 

beslut, t.ex. genom en beredning eller 

utskott. 

Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av 

”vision” och säkerställer beslutad 

inriktning för och samverkan i 

nämndernas framtagande av 

strategier. Bland annat genom att: 

• Ta fram analyser och underlag 

• Koordinera stadens deltagande i 

nationell och regional planering 

• Ta fram förslag till olika typer av 

målbilder för stadsutveckling 

• Sammanställer gemensam 

styrinformation till politiken på 

strategisk nivå 

• Initierar, koordinera och tar fram 

förslag till inriktning för 

framtagande av styrande dokument 

med strategier för stadens fysiska 

stadsutveckling 

• Belysa strategiska målkonflikter i 

mål, riktning och styrande 

dokument inom stadsutveckling 

 

Arbetssätt -  

Prioritering och fokus 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

förslag till prioriteringar och åtgärder 

inom stadsutveckling. Beslutar om 

förändringar eller kompletteringar av 

dessa.  

Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, 

prioriteringsunderlag och 

inriktningsförslag till ett samlat 

gemensamt prioriteringsförslag. 

Beredning inför beslut kräver 

troligen anpassade arbetsformer i 

kommunstyrelsen. 

Exempel på arbetsuppgifter för 

Stadsledningskontoret:  

• Samordna arbetet med att skapa en 

gemensam bild av vad som ska 

prioriteras i stadens stadsutveckling 

• Föreslå övergripande inriktning till 

betydande projekt och 

fokusområden. 

• I samverkan med förvaltningar och 

bolag analysera genomförbarhet 

och konsekvenser  

• Följa upp framdrift och följsamhet  

• Leda forum för hantering av 

komplexa frågor / avvägningar i 

prioriteringar och fokus 

• Beslutskoordinera  

• Utveckla och besluta styrande 

rutiner och processer på hela staden 

nivå 

Arbetssätt – 

Utpekade satsningar och 

projekt 
Kommunstyrelsen bereder 

inriktningar för utpekade satsningar 

eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har 

tolkningsföreträde och kan besluta 

om förtydliganden under arbetets 

gång. 

Stadsledningskontoret bereder 

ärenden genom en systematisk 

process för stöd till och uppföljning 

av de utpekade satsningarna. Bland 

annat genom att: 

• Samla in och kvalitetssäkra 

beslutsunderlag till 

kommunstyrelsen om t ex, 

inriktningar, övergripande 

projektstyrningsdokument 

• Säkerställa att det tas fram förslag 

på åtgärder vid avvikelser 

• Stödja i konflikthantering och 

beslutskoordinering 

• Hjälpa till med prioritering, 

eskalering och avvägningar inom 

projektet  

• Vid behov sitta som ordförande i 

styrgrupp för projekt och tillsätta 

styrgrupper 

• Utveckla och besluta systematik 

och arbetssätt för styrning av 

utpekade satsningar och projekt 
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Justeringar i roller och ansvar 

Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större övergripande 

ansvar för stadens fysiska utveckling. Det innebär att kommunstyrelsen förväntas besluta 

om till exempel: 

• startbeslut och inriktningar för visioner, program, planer och andra styrande 

dokument,  

• förändringar och kompletteringar i stadens övergripande prioritering och fokus 

inom stadsutveckling, och  

• förslag om justerad inriktning för utpekade projekt.  

• arbetsprocesser för samverkan och gemensam styrning 

Kommunstyrelsen föreslås axla rollen som visionär samordnade aktör för såväl mål, 

riktning, strategier samt för prioritering och fokus. I många fall kommer dock ärenden 

vara av sådan dignitet att de bör beslutas i kommunfullmäktige.  

Nämnders och styrelsers roll påverkas naturligtvis av att kommunstyrelsens ansvar och 

mandat förändras. Nämnderna och styrelserna är dock fortsatt ansvariga inför 

kommunfullmäktige inom respektive verksamhetsområde. Inriktningsstyrd samverkan 

innebär en begränsning av nämndernas mandat för långsiktiga strategier, men ger också 

ett förtydligande av vad fullmäktige förväntar sig av nämnderna inom respektive 

ansvarsområde. Inriktningsstyrd samverkan innebär att den huvudsakliga styrningen av 

fysisk planering och genomförande fortsatt tydligt ligger inom ansvaret för nämnder och 

styrelser.  

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning rollen att skapa en 

gemensam bild av läget i stadsutvecklingen och att ta fram förslag till mål och riktning 

för hela stadens stadsutvecklingsarbete, för att samordna arbetet med prioritering och 

fokus av genomförande för att nå mål och riktningar för stadsutvecklingen samt ta fram 

förslag till inriktningar för utpekade satsningar och projekt. Stadsledningskontoret 

förväntas också föreslå och underhålla de övergripande staden-gemensamma processer 

som krävs för att samverkansmodellen ska fungera.  

Det är avgörande för såväl kommunstyrelsen som för nämnderna och styrelserna att 

kommunstyrelsen styrning hålls på en övergripande nivå dels för att inte överlasta 

kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med alltför detaljerade frågor, men 

framförallt för att säkra nämndernas och styrelsernas ansvarstagande och handlingsfrihet 

inom sina respektive verksamhetsområden. Vilken nivå som är rätt för kommunstyrelsens 

styrning kommer sannolikt att variera över tid och stadsledningskontoret bör aktivt 

anpassa nivån på förslag till beslut. Stadsledningskontorets arbetssätt måste formas så att 

kommunstyrelsens mandat används bara där det är nödvändigt för att förtydliga 

nämndernas och styrelsernas gemensamma stadsutvecklingsuppdrag. 
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Förändrade mandat 

Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd samverkan: 

Kommunstyrelsen får förtydligat och utökat ansvar och mandat för att: 

• ta fram, föreslå och kommunicera övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• dela ut uppdrag till nämnd och styrelse att ta fram eller bidra i framtagande av 

strategier för stadens stadsutveckling 

• i samverkan ta fram, förändra, förtydliga och komplettera stadens prioritering och 

fokus för stadsutveckling som utgör underlag för nämnders och styrelsers 

verksamhetsplanering 

• föreslå inriktning och justera densamma för utpekade satsningar och projekt  

• aktivt samordna och koordinera nämnders och styrelsers arbete 

Det förändrade ansvaret och mandatet att i viss mån styra nämnders och styrelsers arbete 

bedöms troligen kräva justeringar av kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnd/styrelse får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan:  

• bidra i arbetet med att ta fram övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• ta fram underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus 

• enligt uppdrag arbeta fram samt bidra i arbetet med att ta fram strategier med 

påverkan på hela staden 

Utöver detta har nämnderna och styrelserna fortsatt ansvar för att genomföra stadens 

stadsutveckling och för styrning av genomförandet. 

Ansvaren bedöms innefattas i reglementen och bolagsordningar varför de inte behöver 

justeras i ett inledningsskede. Beroende av vilken detaljnivå kommunstyrelsen önskar 

hålla styrning av prioritering och fokus samt utpekade satsningar och projekt på kan 

förtydliganden av reglementen komma att behövas. Sådana justeringar kan då göras i 

ordinarie översyner.  

Stadsledningskontoret får av kommunstyrelsen förtydligat och utökat uppdrag att: 

• skapa kunskapsunderlag för, ta fram förslag till och kommunicera övergripande 

mål och riktning för stadens stadsutveckling 

• samordna och skapa beslutsunderlag till kommunstyrelsen om ”Prioritering och 

fokus” och justeringar av detta 

• ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen med uppdrag för framtagande av 

styrande dokument inom stadsutveckling för hela staden och förslag till hantering 

av målkonflikter mellan dessa 

• kvalitetssäkra och bedöma förslag till eller ny inriktning för utpekade satsningar 

och projekt 

• aktivt samordna och koordinera förvaltningar och bolags arbete 
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Styrkor och bedömda effekter   

Utifrån följeforskning, omvärldsbevakning, teoretisk bakgrund och de intervjuer som 

utredningen gjort med tjänstepersoner inom staden har styrkor och bedömda effekter av 

införandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt 

inriktningsstyrd samverkan sammanställts enligt nedan. 

Styrkor Bedömda effekter 

Tillför ett arbete med långsiktig 

planering i stadsutvecklingen vilken 

säkerställer gemensamma riktningar och 

mål för stadens arbete. Detta finns idag 

inte placerat på en nämnd eller styrelse. 

• Tydligt för både medborgare, näringsliv och hela 

stadens organisation om vad staden vill med 

stadsutvecklingen, vilket möjliggör kraftsamling 

med gemensam riktning för samtliga aktörer.  

• Underlättar sammanvägning av stadsutvecklingen 

med stadens övriga målsättningar för andra 

verksamhetsområden. 

• Ger möjlighet att ha en enhetlig och tydlig röst i 

den övergripande och långsiktiga stadsutvecklingen 

för staden 

Skapar förståelse för helheten och det 

blir lättare att sätta delar av 

stadsutvecklingen i sitt sammanhang 

genom utvecklade underlag 

• Effektivare styrning såväl som arbetssätt och 

organisation baserat på bättre kunskapsunderlag 

och gemensam förståelse för helheten 

• Möjlighet att konstruktivt hantera prioriteringar och 

målkonflikter med ett hela-stadenperspektiv 

Tillskapar arbetssätt och processer för 

att möjliggöra effektivare samverkan för 

strategier, prioritering och fokus såväl 

som utpekade satsningar och projekt 

• Ökad styrning mot samverkan kommer leda till en 

effektivare framdrift. Detta som följd av att alla 

arbetar mot samma mål och att arbetet går i takt 

utifrån satt prioritering 

• Nya arbetsformer med en tydlig ansvarsfördelning 

skapar en utvecklad och effektiv samverkanskultur 

som i sin tur ger en ökad arbetsglädje 

• Nya arbetssätt möjliggör en tidigare identifiering av 

avvikelser från angiven inriktning   

Tydligare organisation i stadens arbete 

med stadsutveckling 

• Skapar en röd tråd i styrningen av 

stadsutvecklingen där kommunstyrelsen får ett 

uttalat beslutsmandat för riktning och övergripande 

prioritering för stadsutvecklingen, men där ansvar 

och mandat för framtagande av strategier, fysisk 

planering och genomförande ligger kvar på 

nämnder och styrelser. 
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Inriktningsstyrd samverkan och lokalsekretariatets uppdrag 

Vid en jämförelse av Inriktningsstyrd samverkan och Lokalsekretariatets arbetsuppgifter 

framkommer att delar av Lokalsekretariatets nuvarande verksamheter passar väl i den 

föreslagna modellens tre ansvarsområden.   

• Mål och riktning – Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt underlag av strategisk 

karaktär som syftar till att identifiera och följa upp framtida behov av lokaler för 

kommunal service vilket är ett viktigt ingångsvärde, både genom att synliggöra 

lokalbehov av påföljande investeringsbehov, i den långsiktiga planeringen av 

stadsutvecklingsarbetet.   

• Prioritering och fokus – Utifrån lokalförsörjningsplanen kan stadens behov av 

lokaler för kommunal service tydligt identifieras och integreras i arbetet med att 

prioritera och peka ut vilket fokus stadens stadsutvecklingsarbete behöver för att 

möta satta mål och inriktningar för staden som helhet.   

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – När lokaler för kommunal 

service pekas ut som ett prioriterat fokus eller när det ska planeras och byggas ut 

kommunal service av strategisk karaktär finns möjlighet att styra detta på samma sätt 

som utpekade stadsutvecklingsprojekt.   

Det utkast till lokalförsörjningsprogram som lokalsekretariatet utarbetat i samverkan med 

stadens förvaltningar och bolag föreslår en plattform för strategisk styrning av 

lokalförsörjningen för kommunal service. Utöver arbetet med lokalförsörjningsplanen 

föreslås att det ska tas fram riktlinjer för hur styrningen och ansvarsfördelningen i lokal-

försörjningsprocessen ska fungera. Lokalsekretariatet skulle efter beslut om antagande av 

programmet få en roll för den långsiktiga planeringen i lokalförsörjningsprocessen av 

kommunal service som ligger i linje med modellen Inriktningsstyrd samverkan. Införs 

även Inriktningsstyrd samverkan behandlas lokalförsörjning som andra 

stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen 

Förutsättningar och begränsningar 

Förslaget till funktion och ansvar för en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen bygger på att nämnders och styrelsers 

ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att kommunfullmäktige önskar att 

kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens fysiska utveckling och att 

kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta. Det bör därför övervägas om 

införande av en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen också innebär 

behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Inriktningsstyrd samverkan är ett samverkansförslag vilket innebär att modellen är 

beroende av att nämnder och styrelser är engagerade i att bidra i de samverkansprocesser 

som kommunstyrelsen beslutar om och att de är beredda att fördela resurser till både 

samverkan och till de arbetsuppgifter som samverkan resulterar i. Det kräver att nämnder 

och styrelser fortsätter arbeta för en förbättrad samverkanskultur i genomförandet av 

beslutade åtgärder och att de förvaltningsövergripande processer som finns redan idag 

utvecklas vidare. En funktion för långsiktig planering under kommunstyrelsen behöver 

finna former och forum för att skapa och stärka samverkans- och kunskapsprocesser. 

Dessa processer ska bidra till att skapa ett sammanhängande system samtidigt som det 

behöver finnas utrymme för att omhänderta och fånga upp de chanser, 

omvärldsförändringar och tillfälligheter som uppstår både inom staden som organisation 
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och som fysisk och social företeelse. Funktionen behöver hela tiden sträva efter att öka 

förståelsen för helheten och att söka nya lösningar. Det har därför betydelse att besätta 

funktionens roller med kompetenser med förmåga att förstå och förklara både 

stadsutveckling, roller och funktioner inom Göteborgs Stad som helhet. Det ställer även 

krav på kompetens och förmåga att samla kunskap, engagemang och föra samtal som 

bidrar till att bygga den gemensamma förståelsen.  

Avgörande för en samverkansbaserad styrning är att de ingående nämnderna och 

styrelserna följs upp och rapporterar på sin gemensamma prestation oavsett 

verksamhetsområde. Införandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan behöver därför ske i 

samklang med annan övergripande styrning i staden, så som stadens budget och former 

för uppföljning. Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget fungerar väl ihop med 

de bedömningar som kontoret gör i övrigt avseende de förändringar som inletts kring 

budget- och uppföljningsprocesser och de behov av en utvecklad investeringsstyrning 

som lyfts i samband med överlämnandet av budgetförutsättningar 2020-2022.  

Bedömningen är dock att det fortsatt krävs en utveckling av nämnder och styrelsers 

interna styrprocesser och arbetsformer för att en Inriktningsstyrd samverkan ska kunna 

fungera på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget förutsätter även att det samordningsansvar 

och -mandat som finns utfördelat på nämnder och styrelser idag, bland annat vad det 

gäller exploateringsverksamheten eller utpekade övergripande projekt, inte överförs till 

den föreslagna strategiska planeringsfunktionen under kommunstyrelsen utan ligger kvar 

som idag och ger underlag till en mer övergripande prioritering och fokus. 

Fullt införd är Inriktningsstyrd samverkan beroende av att staden har en övergripande 

riktning för stadsutvecklingen, antingen som en politiskt driven vision eller som en 

framskriven utvecklingstrend att förhålla sig till. Utan detta blir det svårt att skapa 

engagemang kring gemensamma strategier och prioriteringar. Det innebär att 

kommunstyrelsen behöver engageras i övergripande mål och riktning för stadens 

långsiktiga stadsutveckling.  

Resursbehov 

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstid beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen av prioritering och fokus samt utpekade 

satsningar och projekt ska vara. Idag har stadsledningskontoret liknande uppgifter inom 

till exempel omvärldsbevakning, lokalsekretariatet och det särskilda uppdraget med 

koordinering av Älvstaden, men även andra delar av kontorets arbete är närliggande de 

arbetssätt som föreslås för en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

enligt Inriktningsstyrd samverkan. Funktionens uppgifter behöver konkretiseras 

ytterligare och planeras tillsammans med kontorets befintliga verksamhet för att inför ett 

genomförande avgöra omfattningen i årsarbetstid för en funktion. 

För nämnder och styrelser bedöms Inriktningsstyrd samverkan inledningsvis bara ha en 

marginell påverkan på resursbehov. En ökad tydlighet i stadens riktning och förmåga till 

övergripande prioriteringar inom stadsutveckling bedöms dock på sikt innebära 

betydande effektiviseringsvinster i arbetet inom förvaltningar och bolag. Förslaget 

innebär inga egentliga ytterligare arbetsuppgifter för förvaltningar och bolag och inte 
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heller att några betydande arbetsuppgifter lyfts bort. Sammantaget är bedömningen att de 

arbetsuppgifter som förvaltningar och bolag inte längre behöver utföra eller som förs över 

till andra förvaltningar som mest motsvarar enstaka årsarbetstider.  

 

Bortvalda modeller för en strategisk planeringsfunktion 
Inom ramen för utredningen har utöver inriktningsstyrd samverkan fyra ytterligare 

modeller på hur en funktion för strategisk planering av stadsutveckling under 

kommunstyrelsen skulle kunna se ut utvärderats.  

De modeller som utvärderats beskrivs kortfattat nedan med fokus på vilka styrprinciper 

som ligger till grund för funktionens utformning samt ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och nämnd/styrelse. Avslutningsvis beskrivs 

kortfattat varför modellen inte förordas. 

Stärkt samverkan (det blå alternativet) 

Denna modell för hur en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 

kunna utformas bygger primärt på informations- och kunskapsstyrning och tar 

utgångspunkt i kommunstyrelsens efterfrågan på mer gemensam styrinformation som 

möjliggör att beslut tas med bra beslutsunderlag på rätt nivå.  

Den strategiska planeringsfunktionens roll blir att samla och koordinera information för 

att kunna påvisa vad som pågår i stadens stadsutvecklingsarbete. Stadsledningskontoret 

skulle kunna skapa en arena för gemensam samordning och avvägningar på strategisk 

nivå men kommunstyrelsen skulle inte ges mandat att ge inriktning eller justerad 

inriktning, utan detta ligger helt på kommunfullmäktige respektive nämnd/styrelse. 

Nämnderna behåller i stort sett dagens ansvar, mandat och resurser och ansvarar för att 

driva strategiska frågor som idag. Resursmässigt skulle det innebära en begränsad 

funktion på stadsledningskontoret som till stor del kan bemannas från dagens 

organisation.   



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 22 (39) 

   

   

Modellens styrkor är att det skulle innebär mindre förändring vilken kan bidra till en 

samlad kunskapsbas som underlag för styrning genom beredning och beslut i 

kommunfullmäktige. Modellens svagheter är att effekten riskerar att utebli då 

stadsledningskontoret skulle sakna verktyg för att säkra ökad samverkan och lösa 

målkonflikter och att förslagets ringa omfattning troligen skulle innebära en besvikelse i 

stadens organisation som generellt enligt intervjuerna efterfrågar strategisk styrning.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stärkt samverkan: 

• inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med övergripande mål och riktning och 

prioritering och fokus som organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer 

och 

• inte resultera i den ökade styrningen av utpekade satsningar och projekt som 

kommunstyrelsen efterfrågar.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att risken är för stor att en utformning av en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt alternativet Stärkt 

samverkan inte skulle realisera tillräckligt många nyttor som följd av förändringens ringa 

omfattning mot dagens struktur.  

Taktiskt styrd samverkan (det gula alternativet) 

Arbetssättet enligt Taktiskt styrd samverkan bygger till stor del på processtyrning, där 

stadsledningskontoret får rollen att skapa och driva processen för att samordna det 

övergripande prioriteringsarbetet i staden men med utgångspunkt i befintliga styrande 

dokument. Det innebär dessutom en stärkt styrning av de utpekade satsningarna och 

projekten genom att stadsledningskontoret har möjlighet att ta en mer aktiv roll. 

Resultatet av arbetet med prioritering och fokus skulle bli ett underlag för 

nämndernas/styrelsernas budgetarbete.  

I denna modell skulle kommunstyrelsen få ett vidgat ansvar för att samordna stadens 

arbete med att peka ut prioritering och fokus för stadsutvecklingsarbetet och ge inriktning 

till utpekade satsningar och projekt. Nämnder och styrelser skulle fortsatt ansvara för 

övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling samt framtagande 

av styrande dokument inom respektive ansvarsområde. Resursmässigt skulle denna 

modell till utformning innebära en mindre funktion på stadsledningskontoret som primärt 

gör arbetsuppgifter som inte utförs i nämnder och styrelse i någon större utsträckning 

idag varför funktionen skulle bemannas med ny personal.  

Modellens styrkor är att det genom att samordna prioriteringsarbetet skulle möjliggöra att 

arbetet drivs fram mer i takt och mot gemensamma mål och riktning samt att styrningen 

av de utpekade satsningarna och projekten skulle öka. Svagheten är att arbetet med 

prioritering och fokus skulle utgå från dagens styrande dokument samt prognoser om 

framtiden snarare än en gemensamt framarbetad och förankrad långsiktig inriktning för 

arbetet. Det riskerar leda till legitimitets- och samordningsproblem i prioriteringsarbetet.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Taktiskt styrd samverkan: 

• inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med de övergripande mål och riktning som 

organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer och som bidrar som grund 

för prioritering och fokus. 



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 23 (39) 

   

   

Sammanfattningsvis bedöms det vidare att en utformning enligt Taktiskt styrd samverkan 

inte skulle resultera i en tillräckligt god grund att bedriva arbetet med prioritering och 

fokus utifrån varför önskade effekter av en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen enligt denna modell riskerar utebli.   

Styrning genom vision och prioritering (det gröna alternativet)   

Styrning genom vision och prioritering bygger på en mix av central målstyrning för den 

långsiktiga planeringen – mål och riktning – och arbetet med prioritering och fokus och 

en helt utfördelad styrning avseende utpekade satsningar och projekt. Den strategiska 

planeringsfunktionen under kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att driva och samordna 

arbetet med att peka ut de övergripande målen och riktningen samt prioritering och fokus 

för stadsutvecklingsarbetet. Dessutom skulle stadsledningskontoret arbeta med att följa 

upp och kvalitetssäkra utfallet av den utpekade riktningen.  

Kommunstyrelsen skulle i denna utformning få utökat mandat avseende mål och riktning 

såväl som prioritering och fokus medan nämnderna och styrelserna förväntas ta ansvar för 

att leverera önskad inriktning och styra de utpekade satsningarna och projekten med 

utgångspunkt i av kommunstyrelsen beslutad inriktning. Denna modell skulle 

resursmässigt innebära en förhållandevis stor funktion på stadsledningskontoret som till 

stora delar skulle kunna bemannas med resurser från förvaltningarna som i denna modell 

får ett minskat ansvar för strategisk planering.  

De styrkor som identifierats är att det tillförs en central styrning avseende de 

övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och för det stadengemensamma 

arbetet med prioritering och fokus som inte finns i någon större omfattning idag samt att 

det ger en tydlig ansvarsfördelning organisatoriskt. Svagheterna i modellen är att det 

saknas styrning av genomförandet av mål, riktning och prioriteringar såväl som för 

utpekade satsningar och projekt. Det riskerar även att urlaka den strategiska kompetensen 

då förvaltningar och bolag troligen inte kan komma att behålla den strategiska 

kompetensen samt att kompetensen på stadsledningskontorets riskerar att förlora 

kontakten med verksamheten.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Styrning genom vision och 

prioritering: 

• Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen som ansvarar för att ta fram de övergripande 

målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva arbetet med prioritering 

och fokus med stöd av förvaltningars och bolags input men  

• Det skulle inte resultera i den ökade strategiska styrning av utpekade satsningar 

och projekt som kommunstyrelsen efterfrågar.    

Sammanfattningsvis bedöms modellen innebära en alltför stor förändring att genomföra 

inom ramen för befintlig organisation såväl som kultur. Ett så pass utökat ansvar för de 

övergripande målen och riktningen såväl som prioritering och fokus på kommunstyrelsen 

skulle innebära en betydande arbetsmängd och en stor funktion på stadsledningskontoret 

med en risk för bristande verksamhetsförankring.     

Stark central styrning (det lila alternativet)  

En Stark central styrning bygger primärt på målstyrning och processtyrning genom 

processägarskap. Den strategiska planeringsfunktionen på stadsledningskontoret skulle i 
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denna modell få rollen att driva den strategiska styrningen av stadens stadsutveckling 

både avseende de övergripande målen och riktning, prioritering och fokus samt strategisk 

styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna/styrelse skulle 

kommunstyrelsen få ansvar för strategisk styrning medan nämnder och styrelser blir mer 

utförarorganisationer med ansvar för att verkställa utpekad riktning. I denna modell blir 

funktionen på stadsledningskontoret resursmässigt en stor funktion som bemannas både 

av personal från dagens förvaltningar och bolag men även med ytterligare resurser.  

Modellens styrkor är en tydligare beslutsprocess där det är tydligt vem som ansvarar för 

vad och det finns en tydlig koppling till kommunfullmäktiges budget där prioritering och 

fokus blir det samlade budgetunderlaget för nämndernas och styrelsernas budget. 

Modellens svagheter är att det innebär en avsevärd central maktförskjutning för 

strategiska frågor som skulle resultera i en omfattande arbetsmängd för kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige där risken är stor att nämnder och styrelser skulle tappa 

initiativförmågan. Förslaget innebär dessutom en orealistiskt stor funktion på 

stadsledningskontoret som ligger långt ifrån hur övrig verksamhet på 

stadsledningskontoret drivs. 

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stark central styrning: 

• Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen som i detta alternativ ansvarar för att själva ta fram de 

efterfrågade övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva 

arbetet med prioritering och fokus.  

• Det skulle även innebära en utökad strategisk styrning av utpekade satsningar och 

projekt avseende både inriktning och uppföljning.  

Sammanfattningsvis har modellen valts bort då inte anses realistiskt att införa i dagens 

organisationsform med nuvarande styrmodell.   
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Del 3: Praktisk och teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av det material som samlats in under en 

första utredningsfas, då intervjuer inom och utanför Göteborgs Stad genomfördes 

tillsammans med en översiktlig omvärldsstudie samt en genomgång av aktuell forskning. 

Intervjuer med förvaltningar, bolag och externa parter 
Ett stort antal personer och grupperingar har intervjuats; inom stadsledningskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, 

kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, idrott och föreningsförvaltningen, 

lokalförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna, förskole- och 

grundskoleförvaltningarna men även personer inom Stadshus AB, Älvstranden utveckling 

AB, Higab AB, Parkeringsbolaget AB, Business Region Göteborg, Framtiden AB och 

Göteborg Energi AB. För att få ett externt perspektiv har även representanter från 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen och Trafikverket intervjuats. 

Samma frågemall användes till alla intervjuer. Frågorna var: 

1. Långsiktig planering i en funktion på SLK, vilken nytta kan detta ge för staden 

och för de vi är till för? 

2. Långsiktig planering i en funktion på SLK, finns det någon farhåga? 

3. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, vilken nytta kan 

detta ge för staden och för de vi är till för? 

4. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, finns det någon 

farhåga? 

5. Vad ska en sådan funktion arbeta med. Vilka är arbetsuppgifterna? 

 

Övergripande sammanställning av identifierade nyttor och farhågor 

Generellt kan intervjuerna sägas ge att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen är efterfrågad och att intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor 

än farhågor med inrättandet av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering 

och ger en övergripande strategisk styrning. Men, styrningen behöver ske med god 

kunskap, i samverkan och får inte vara detaljorienterad eller oflexibel. 

En slutsats efter intervjuerna är att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen ska hantera och medverka i tre delar av stadsutvecklingsprocessen 

snarare än de två som beskrivs i utredningsuppdraget. Den fortsatta sammanställningen 

kommer därför att utgå från att det är tre delar i en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen som utreds: Mål och riktning, Vad vill vi med staden?, Prioritering och 

fokus – Vad ska vi göra? och Att strategiskt styra utpekade satsningar och projekt – Vad 

ska vi uppnå och hur går det? 

Många av de som intervjuats lyfter några återkommande frågor som grundläggande 

förutsättningar för att vi ska få ett bra resultat av stadsutvecklingsprocessen för 

göteborgarna.  

• Hela kedjan från riktning, ide, genomförande och drift behöver hänga ihop. Den 

strategiska pusselbiten fattas idag och behöver förstärkas. Därför ser de intervjuade 

generellt att det är ett bra förslag att en funktion för strategisk planering inrättas under 
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kommunstyrelsen. Viktigt är att tänka på att detta är ett komplement och att 

förvaltningar och bolag behöver ansvara för och fortsätta att utveckla helhetssyn och 

samverkan sinsemellan. 

• En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen bör inte ta över 

förvaltningarnas arbete utan behöver istället bidra att ge tydliga förutsättningar till 

fackförvaltningar och bolag i deras fortsatta arbete. En nytta är om funktionen kan ge 

och definiera handlingsutrymme inom vilket förvaltningar och bolag kan fortsätta att i 

samverkan med andra aktörer styra över sina delar av processen.  

• Att öka den strategiska planeringen och samverkan handlar om att arbeta med att 

utveckla både kultur och struktur, där båda är lika viktiga. Stadens förvaltningar och 

bolag mäts idag främst i vertikal led, i respektive stuprör, och då syns inte alltid 

effekterna av samverkan, och systematiken stöttar inte en samverkanskultur. 

Utveckling av kultur och struktur måste hänga samman. 

Nedan följer några röster från intervjuerna, som också har återkommit många gånger på 

ungefär samma sätt. Det som återges nedan är ungefärliga citat:  

”Det övergripande syftet är att vi ska använda kommunens resurser på ett mer effektivt 

sätt, att undvika dubbelarbete och att undvika att vi låser fast varandra genom att 

prioritera olika. Vi ska göra detta för att göteborgarna ska få ut mer och bättre inom 

området stadsutveckling 

”Nyttan av detta är uppenbar för staden. Men nyttan gäller inte bara för staden. Den 

gäller för Västsverige där Göteborg idag är den stora kärnan i regionen. Staden behöver 

därför tala med en röst för att regionen sedan ska kunna ha en stark röst i ett nationellt 

perspektiv. 

”Säkerställa att Göteborg långsiktigt utvecklas i den riktning som Staden pekat ut och att 

resurser används på effektivt sätt” 

”Göra tydligt för göteborgarna, omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning 

vi vill att staden långsiktigt ska utvecklas”  
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Nyttor och farhågor med en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 

farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 

stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områden som identifierats efter 

intervjufasen. 

 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 

bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 

möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 

säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 

operativ och inte för 

verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 

riskera att vara fel 

Prioritering och 

fokus, Vad ska 

man välja att 

göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 

– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 

gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 

riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 

andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man uppnå 

och hur går 

det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 

och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 

processer, rutiner, verktyg och 

system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 

 

Nyttor: Mål och riktning 

Samla kunskap: Flera av de intervjuande anger att det är en nytta att samla övergripande 

kunskap om stadsutveckling i staden och omvärlden inom en organisation. Då skapas 

bättre förutsättningar att skapa en helhetsbild med helastaden-perspektivet i fokus. Den 

helhetsbilden skulle i sin tur möjliggöra: 

• Bättre underlag och analyser – både genom en samlad och gemensam 

styrinformation till politiken, förbättrade beslutsunderlag där frågor sätts i ett 

tydligt sammanhang, gemensam behovsanalys och genom att det blir enklare att 

genomföra scenarioanalyser för stadens utmaningar, gällande både mjuka och 

hårda frågor 

• Öka innovationskraft – bättre analyser som skapar bättre förutsättningar att 

kraftsamla kring frågor.  
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• En gemensam röst i stadens stadsutveckling – En funktion som kan vara tydlig i 

den komplexa helheten och som kan kommunicera ut den långsiktiga 

inriktningen för vad politiken vill med stadsutvecklingen till såväl medborgare 

och näringsliv i staden som regionala och nationella myndigheter.   

Gemensam riktning, vision och målbild: Flera av de intervjuade efterfrågar en 

gemensam vision, inriktning och målbild för vad stadsutvecklingen ska resultera i på lång 

sikt – en inriktning för vad stadens verksamhet ska och inte ska uppnå. Man säger att en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle kunna vara en naturlig aktör 

att driva arbetet med att skapa underlag för en politiskt beslutad, gemensam vision och 

målbild för stadens stadsutveckling med ett perspektiv på hela staden.  

En gemensam övergripande målbild och riktning anges underlätta arbetet med att sätta 

mer detaljerade mål för de involverade aktörerna, likväl som en ökad möjlighet till 

samordning, gemensamma arbetssätt och prioritering av resurser vilket skulle kunna ge 

en ökad effektivitet i stadsbyggandet. Man ser att det även skulle kunna bidra till att 

motverka övergripande målkonflikter och underlätta för verksamheterna att fokusera på 

sina respektive uppdrag.  

Ökad demokrati och öppenhet: I intervjuerna framhålls att staden genom en 

strukturerad process för att identifiera den långsiktiga riktningen för stadens 

stadsutveckling kan ökar möjligheterna att tidigt i arbetet lyfta olika perspektiv och viljor.  

Finansiering: En central funktion under kommunstyrelsen som har en samlad kunskap 

och omvärldsanalys skulle kunna driva arbetet med att säkra statlig finansiering och styra 

den till där den gör mest nytta för staden. Funktionen skulle även kunna delta i det tidiga 

arbetet med att sätta finansieringslösningar för de betydande projekten som ska 

genomföras och säkerställa dem.  

Farhågor: Mål och riktning  

Genomförbarhet: En farhåga som lyfts i intervjuerna är om det är praktiskt möjligt att 

skapa denna typ av långsiktig planeringsfunktion som har tydliga effekter för styrningen. 

Man ser att stadsutveckling i Göteborg är komplexa processer och i kombination med ett 

behov av bred politisk styrning tydligt kopplad till funktionens uppdrag gör att det finns 

ett ifrågasättande om det är möjligt att uppnå önskat resultat?  

Ansvarsfördelning: Med en långsiktig planeringsfunktion under kommunstyrelsen som 

ska bidra till ökad styrning lyfter de intervjuade farhågor om hur styrningen och 

ansvarsfördelningen skulle se ut mellan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och 

nämnder/styrelser såväl som mellan stadsledningskontoret och förvaltningar/bolag. En 

risk som nämns är att om ansvaret centraliseras kommer nämnder och styrelser att bli 

mindre engagerade i att bidra till den långsiktiga planeringen. Farhågan är att en funktion 

kommer att innebära en maktförskjutning som gör att nämnder och styrelser känner ett 

minskat ansvar och mandat för sina respektive ansvarsområden och uppgifter. Det skulle 

också kunna innebära att förvaltningar och bolag får svårt att behålla viss kompetens. 

Rollen som långsiktig planeringsfunktion: Det lyfts flera farhågor kopplat till själva 

rollen och utförandet av den långsiktiga planeringen. Bland annat lyfts det som en risk att 

hitta en avvägd balans mellan att funktionen blir för operativ och att funktionens arbete 

görs för långt ifrån verksamheten och därmed inte blir förankrad i verkligheten.  
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Dessutom lyfts farhågor om det är möjligt att upprätthålla en långsiktig planeringsroll 

över tid och vidare att det finns risk att funktionen blir för trög och kan hämma 

kreativitet, innovation och eldsjälar.  

En annan farhåga som lyfts är att om den långsiktiga planeringsfunktionen väljer för 

tidigt och gör fel val kan det blir svårt att hantera och det kommer bli tydligare när det 

gjorts felaktiga vägval.  

Kultur: Det finns en upplevelse hos några av dem som intervjuas att arbetet med 

stadsutveckling idag i delar har en kultur där fattade beslut inte behöver följas, speciellt 

om det finns målkonflikter mellan olika beslut. Att inrätta en långsiktig 

planeringsfunktion som arbetar fram inriktning för staden som sedan inte följs av 

nämnder, förvaltningar och styrelser och dess bolag med en kultur där beslut inte följs 

kommer inte resultera i de önskade nyttorna av funktionen.  

Nyttor: Prioritering och fokus 

Samordnad prioritering – ett arbete som går i takt: De intervjuade säger att en nytta 

med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen är att om en funktion kan 

bereda, underlätta och föreslå vägval i stadsutvecklingsarbetet skulle detta underlätta att 

arbetet i stadens olika verksamheter går i takt och smart nyttjar gemensamma resurser. 

Kommunfullmäktige med stöd av kommunstyrelsen skulle ges möjlighet att enklare göra 

en samlad övergripande prioritering vilken skulle fungera som en ram för 

förvaltningarnas verksamhetsplanering. Enligt intervjupersonerna är detta angeläget i ett 

läge där staden har brist på personella resurser men även då de offentliga finanserna 

kommer att vara mer begränsade. Staden behöver då tydligare välja vilka fokus, åtgärder 

och projekt som ska genomföras och inte. En funktion under kommunstyrelsen kan enligt 

intervjuerna också troligen underlätta för och stötta organisationen i att hantera eventuella 

oväntade händelser i omvärlden som får påverkan på stadsutvecklingsarbetet.  

Ekonomiskt perspektiv: I intervjuerna lyfts att en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen skulle skapa möjlighet att samlat beskriva ekonomiska effekter 

och konsekvenser av stadsutvecklingen. Det skulle även underlätta resonemang i de fall 

kostnad och nytta inte uppstår på samma ställe, organisatoriskt eller geografiskt. 

Underlättar värdeskapande stadsutveckling: Det finns flera perspektiv på 

värdeskapande stadsutveckling, både sociala och ekonomiska. De intervjuade säger i flera 

fall att genom att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ges 

möjligheter att skapa en gemensam ram för arbetet som kan underlätta att driva 

värdeskapande stadsutveckling ur båda perspektiven. De komplexa frågorna skulle kunna 

få en tydligare uttalad ram att arbeta utifrån.  

Uppföljningsbart: Några intervjupersoner menar att en tydligare målbild av vad staden 

vill uppnå och vad som är prioriterat menar skulle underlätta uppföljning av resultaten – 

når vi de resultat som avsågs? Det kan bli enklare att fånga frågor och behov som faller 

mellan olika verksamheters ansvar och ge en större flexibilitet.   

Arbetsglädje: En nytta som lyfts är att om en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen arbetar fram en politiskt beslutad prioritering och fokus så kan det 

minska gnissel och målkonflikter mellan stadens verksamheter. Det skulle troligen 

resultera i en ökad arbetsglädje.  
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Tydlighet och goodwill mot marknaden: Det poängteras vidare att en samlad 

prioritering och fokus skulle kunna resultera i en ökad tydlighet mot marknaden kring 

stadens förväntningar och planering.  

Farhågor: Prioritering och fokus  

Konsekvens av att styra: De intervjuade säger att om funktionen för strategisk planering 

under kommunstyrelsen ska få ett mandat bygger det på att det finns en politisk vilja att 

tydligt välja och därmed också välja bort. Det ställer även krav på den politiska 

organisationen att ta de beslut som behövs för att skapa efterfrågad prioritering. Några av 

de intervjuade säger att detta kan ställa krav på förändrade politiska arbetsformer med 

politisk beredning och dialog. I intervjuerna framkommer att arbetet med prioritering och 

fokus behöver synkroniseras med budgetprocessen för att det inte ska bli för 

resurskrävande.  

Krav på funktionen: Att skapa en effektiv funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen för att driva arbetet med att välja kräver mycket av funktionen. Enligt 

de intervjuade behöver funktionen bland annat få rätt mandat för att resultatet blir legitimt 

i resten av organisationen, men det krävs också en väldigt god strategisk kompetens. De 

intervjuade framhåller att funktionen behöver samverka, ta fram underlag som det går att 

prioritera utifrån, hålla i helastaden perspektivet genom hela arbetet och hålla sig på 

strategisk nivå. Det är inte en enkel uppgift. Slutligen behöver funktionen kunna hantera 

byggherreperspektivet och den lobbyverksamhet som sannolikt kommer uppstå från 

marknaden om funktionen bildas. Samtidigt gäller det att inte tappa affärsmässigheten i 

arbetet.      

Risker vid felaktiga vägval: Det lyfts en farhåga att det vid felaktiga val kommer att få 

större konsekvenser än vad det får idag – om alla gör fel blir felet större. Även 

perspektivet att en styrd planering kan missa små insatser som kan ge stora nyttor lyfts.  

Omöjligt utan långsiktig planering: Avslutningsvis lyfts farhågan att funktionen för 

strategisk planering under kommunstyrelsen inte skulle kunna driva sitt arbete inom delen 

prioritering och fokus utan en väl genomarbetad långsiktig planering. Det skulle då 

saknas viktiga underlag att prioritera ifrån, nu gällande långsiktiga inriktningsdokument 

inrymmer alltför stora målkonflikter enligt de som intervjuats. 

Nyttor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  

Trygghetsskapande: En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 

enligt intervjuerna kunna se till att skapa ökad politisk trygghet--- genom att samordna 

processer och arbetsmodeller där till exempel politiska ställningstaganden görs i 

inriktningsbeslut. Men funktionen skulle även kunna bidra med modeller för och 

genomförande av kontinuerlig och sammanvägd rapportering av betydande projektet där 

dess risker, ekonomi och påverkan på andra perspektiv kan sättas i ett större 

sammanhang.  

Närvarande uppföljning: Med en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen med utökat mandat att följa de betydande projekten skulle det finnas en 

aktör som håller koll på projektet och dess leverans. Projektet skulle följas upp på 

helheten och inte i stuprören som idag, det skulle ge ett mer helhetligt underlag med 

uppföljning av tänkta leveranser och resultat, kostnadskontroll, livcykelekonomi och 
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investeringar för att kunna göra kloka vägval på helheten men även ge inriktning och 

eventuella förnyade inriktningar till projekt och andra satsningar. 

Döma i avvägningar: En nytta som lyfts med en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen för strategisk styrning av projekt är att funktionen skulle kunna stötta 

med avvägningar ur ett helastaden perspektiv i olika typer av målkonflikter. Det skulle 

kunna ge en ökad arbetsro i stadens verksamheter genom att ge en tydligare 

eskaleringsordning.  

Arbetssätt och kompetens: Funktionen för strategisk planering under kommunstyrelsen 

skulle även enligt intervjuerna kunna bidra i arbetet med att säkerställa att förvaltningar 

och bolag har den kompetens som krävs i kombination med synkade processer, rutiner, 

verktyg och system som möjliggör effektiv framdrift i stadsutvecklingsarbetet och en 

gemensam syn på resursbehov.    

Trovärdighet mot marknad och medborgare: En annan nytta som lyfts är att en 

tydligare central styrning skulle öka kommunens trovärdighet utåt.   

Farhågor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt 

Central maktförskjutning: En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

kan enligt vissa av de intervjuade innebära en maktförskjutning som riskerar att ”avlöva” 

nämnderna och styrelserna från sina mandat och ansvarstagande. Det uppstår en 

gränsdragnings-problematik mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan också 

innebära att organisationen blir mer oflexibel och trög om ytterligare en beslutsnivå 

införs. Det kan innebära långdragna beslutsprocesser som fördröjer projektens leveranser.  

Olika bild av vad som ska styras: En farhåga som lyfts är att begreppen styrning, 

strategiska, betydande och projekt tolkas olika av olika individer. Det innebär att stora 

krav ställs på tydligheten både i vilka projekt som ska styras av en funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen respektive vad en sådan styrning innebär i praktiken. 

Otydliga gränsdragningar riskerar att resultera i att kommunstyrelsen blir för operativ och 

detaljerad och att kommunstyrelsen involveras i mindre projekt som inte egentligen 

behöver strategisk styrning.   

Rapporteringsbörda för projekten: Mer omfattande rapportering från projekten till en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen kan enligt några av de 

intervjuade onödigt öka rapporteringsbördan på projekten. Det finns även en risk att 

funktionen under kommunstyrelsen inte har kompetens eller förmåga att ta till sig och 

agera på rapporteringen vilket gör den relativt meningslös.  

Aktuell följeforskning i Göteborgs Stad 
Under hela arbetet med att ta fram Vision Älvstaden och under det nu pågående arbetet 

med att realisera visionen i fysisk stadsplanering och utbyggnad av staden har en 

följeforskning varit kopplad till arbetet. I ett stort antal artiklar och böcker har Sara 

Brorström beskrivit hur staden organiseras och hur samverkan sker med omvärlden för att 

förverkliga Vision Älvstaden. Hon beskriver stadens förmåga att utveckla arbetsformer 

som utgår från visionens arbetsmodell; helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och 

lärande. 
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Även till samverkan inom BoStad2021, som är ett samarbete mellan stadens förvaltningar 

och näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder, har en följeforskning 

kopplats. Inom BoStad 2021 har samverkan gjort det möjligt med parallella processer och 

att på så sätt skapa effektivitet och samsyn. Följeforskningen visar på olika aspekter och 

förutsättningar för samverkan mellan de deltagande förvaltningarna och de bolag som 

medverkar i genomförande av den fysiska planeringen, bland annat kommenteras behovet 

av att utveckla en funktion för gemensam prioritering.  

Arbetsmodellerna för Älvstaden liksom BoStad 2021 syftar till att skapa organisering och 

utveckling av arbetssätt för att stärka samverkan mellan främst olika aktörer inom staden, 

men även med externa parter, för att tillsammans kraftsamla för att nå en gemensam 

målbild, uppdrag eller vision. 

Älvstaden har ett mer övergripande och långsiktigt samordningsfokus medan BoStad2021 

har ett mer konkret koordinerande fokus på samverkan i detaljplanering och 

genomförande. Detta ger skillnader i följeforskningarnas inriktning och resultat. Det finns 

dock genomgående iakttagelser. De tydligaste gemensamma observationerna visar på 

behovet av och svårigheterna med samverkan samt ett behov av gemensamt beslutade 

prioriteringar och samsyn för att underlätta samverkan. 

Behovet av samverkan  

Göteborgs Stad rymmer, inom stadsutvecklingsområdet, många aktörer med fördelat 

ansvar och mandat. Följeforskningen synliggör och framhåller att stadens stadsutveckling 

är baserad på och helt beroende av en fungerande samordning och samverkan mellan 

dessa aktörer. I följeforskningen understryks att det finns ett styrnings-gap och en 

otydlighet kring mandat mellan projektorganisationerna (samverkansorganisation) och 

linjeorganisationerna, vilket enligt följeforskningen medför: 

• en upplevelse av otydliga roller och ansvar  

• ledning och styrning efterfrågas som ett svar på otydligheten 

• grundläggande gemensamma prioriteringar eller förutsättningar efterfrågas inom 

och mellan olika projekt/initiativ och mellan samverkansorganisationerna och 

linjeorganisationerna 

Behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn 

Inom Älvstadsarbetet belyses behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn. 

Älvstadsvisionen styr mot en tydlig och bred förankrad inriktning/intention, men att den 

inte inkluderar en någon tydlig prioritering i tid, omfattning eller mellan olika initiativ. 

Det innebär att prioritering görs på flera olika ställen och nivåer i organisationen och på 

olika sätt samtidigt som inbyggda konflikter ”skjuts framåt” i processerna. Färdplanen är 

ett försök att skapa ett program för genomförande av Älvstaden och en inriktning för 

övergripande styrning och uppföljning av arbetet med Älvstaden, men har ännu inte fått 

tydlig effekt. 

Inom Bostad2021 åskådliggörs behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn i 

följeforskarnas rekommendationer kring en översiktliga strategisk planering för ökad 

samsyn, grundläggande förutsättningar i tidiga skeden samt att stadens aktörer som kan 

påverka framdriften koordineras och har resurser att delta.  
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I båda följeforskningarna avses företrädelsevis övergripande prioritering och 

förutsättningar för att skapa gemensam riktning och förståelse och inte en detaljerad 

styrning på ”lägre” och mer detaljerad nivå. 

Hur gör andra städer– en sammanfattning 
Inom utredningen har en kartläggning av andra städers modell, organisation och arbetssätt 

för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling genomförts. Kartläggningen 

bygger på intervjuer från Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, 

genomförda av PwC, ”Jämförande kartläggning av långsiktig kommunal planering av 

stadsutveckling samt strategisk styrning av betydande exploaterings- och 

investeringsprojekt” samt på egna intervjuer från Helsingborg och Malmö.   

Kartläggningen är en kunskapsbas att relatera till vid framtagande av förslag till modell 

för motsvarande styrning i Göteborg. Värt att notera är att lagstiftning, kultur och 

tradition inom politik samt organisation skiljer sig avsevärt mellan städerna och det är 

därför svårt att rakt av applicera en modell från en annan stad direkt i Göteborgs Stads 

kontext och organisering.  

Generellt kan sägas, vilket även konstaterades i tidigare arbete med översyn av 

facknämnder att de studerade städerna har färre organisationer engagerade i 

stadsutvecklingens olika skeden.  

Amsterdam  

Amsterdam har en folkmängd på cirka 822 000 (2015) och växer med närmare 11 000 

invånare och 5 000 bostäder per år. Amsterdams kommun är en stor markägare och 

största delen av byggnaderna i Amsterdam är byggda på mark som ägs av staden. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige med 9 beredningar samt ett College of Mayor 

and Alderspersons som består av borgmästaren och 8 vice borgmästare, varje 

borgmästare har ansvar för en portfölj av frågor. Två av borgmästarna och två av 

utskotten har ansvar inom stadsplanerings- och exploateringsfrågor. Det finns vidare sju 

stadsdelskommittéer. 

Organisering: Staden är organiserad i fyra ”servicekluster” varav ett är klustret för 

ekonomiska tjänster som hanterar stadsutveckling. Klustret har flera avdelningar som leds 

av var sin direktör. De avdelningar som främst hanterar stadsutveckling är ekonomi, 

stadsutveckling, mobilitet, det offentliga rummet, planering och hållbarhet samt 

bostadsbyggande. Det finns ingen central funktion med ansvar för planering inom staden, 

men det finns flera grupperingar på direktörsnivå för att koordinera arbetet inom fysisk 

planering. Kopplat till stadsdelarna finns sju stadsdelsorganisationer under 

stadsdelskommittéerna som har ansvar för lokala, mer operativa frågor. 

Styrande dokument och process: Amsterdam har ett flertal styrande dokument för 

stadsutveckling. ”Amsterdam 2040 Structural Vision” ger en långsiktig vision för staden 

med bland annat utbyggnad av 70 000 nya bostäder med tillhörande sociala och 

samhälleliga anläggningar fram till år 2040, men även strategier och utveckling av 

grönområden och allmän områdesutveckling. Staden har även en fastställd process 

(Plaberum) som varje större stadsutvecklingsprojekt i staden genomgår. Där beslutas efter 
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varje fas bland annat om innehåll i planen men även om ekonomiska resurser för 

genomförande.  

Köpenhamn  

Köpenhamn har en folkmängd på cirka 602 000 (2017) och växer med närmare 10 000 

invånare per år. Målet är 100 00 fler invånare 2027. Kommunen äger inte mycket mark 

utan den största delen ägs av privata fastighetsägare.  

Politisk styrning: Kommunfullmäktige som leds av Lord Mayor har sju utskott. Varje 

utskott har sin Mayor. Det är framförallt ekonomiutskottet, som leds av Lord Mayor, och 

teknik-och miljöutskottet som hanterar långsiktig kommunal planering samt 

exploaterings- och investeringsprojekt. Ekonomiutskottet har ansvar för den översiktliga 

fysiska planeringen, samt stadens investeringsplanering. 

Organisering: Sju förvaltningar som lyder under respektive utskott. De förvaltningar 

som är involverade i långsiktigt kommunal planering samt exploatering- och 

investeringsprojekten är ekonomiförvaltningen med specialenheten ”Centrum för 

stadsutveckling” som har 25 anställda och leder och styr den allmänna stadsutvecklingen 

inklusive bostadspolitik, samhälls- och trafik- planering mm, ¨Teknik- och 

miljöförvaltningen har 2200 anställda och ansvarar för lokal utvecklingsplan, detaljerade 

planer, arkitektur med mera samt för den dagliga operativa verksamheten för driften av 

staden. 

Styrande dokument och process. ”The finger plan” är ett övergripande 

strategidokument som beskriver inriktning för utvecklingen av Stor-köpenhamn. 

Dokumentet är framtaget på den regionala nivån. ”A metropolis for people, visions and 

goals for urban life in Copenhagen 2015”, är ett övergripande styrdokument antaget av 

fullmäktige som beskriver stadens vision. För den kommunala långsiktiga fysiska och 

därtill kopplade ekonomiska planeringen finns standardiserade rutiner och arbetssätt. 

Översiktsplanen för Köpenhamn är bindande och mer detaljerad än likande planer i 

Sverige. 

Oslo 

Oslo har en folkmängd på 668 000 (2017) personer och växer med 6700 personer per år, 

på senare år har stadens tillväxt minskat något. År 2040 beräknas Oslo ha 850 000 

invånare. 

Politisk styrning: Bystyret är Oslos kommunfullmäktige och har 5 sak-beredningar. En 

parlamentarisk styrmodell är grunden och byrådet är Oslos regering. Byrådet består av 8 

medlemmar, byråd, som alla har ansvar för var sin byråds-avdelning. Staden har också 15 

stadsdelsorganisationer, med egen politisk styrning. 

Organisering: Kommunen har 18 förvaltningar och fyra kommunala företag 

organiserade under 8 byråds-avdelningar. Plan- och byggnadsförvaltningen och 

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadsutvecklingen, men även organiseringen inom till 

exempel bolagen Oslo Havn och Kultur- och idrottsbygg har uppgifter i den fysiska 

utvecklingen av staden. 
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Styrande dokument och process: Kommunplanen är det övergripande 

förvaltningsdokumentet för Oslo kommun. Planen anger mål för den långsiktiga 

utvecklingen och visar riktningen för staden. Kommunplan 2018 ”Vår stad - Vår framtid” 

utgör kommunplanens sociala del och inkluderar en stadsutvecklingsstrategi. För större 

projekt har Oslo stad har etablerat en styrande projektmodell som används för alla 

investeringsprojekt och åtgärder i hela kommunen. Den är indelad i tre huvudfaser: 

1)Koncept- urvalsstudier, 2)Preprojektfasen och 3)Genomförandefasen och anger krav för 

grindbeslut i respektive fas. 

Stockholm  

Stockholms stad har en folkmängd på cirka 962 000 (2017) och staden har målsättningar 

om byggnation av 140 000 bostäder mellan år 2010 och 2030. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen med 10 borgarråd bildar 

borgarrådsberedningen. Varje borgarråd är chef över en rotel. Finansborgarrådet är det 

högsta borgarrådet och ansvarar även för exploateringsnämnden. Därutöver ansvarar 

stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden för långsiktig stadsutveckling 

Organisering: Stadsledningskontoret har ett övergripande samordningsansvar för 

bostadsbyggande, klimatfrågor och infrastruktur. De förvaltningar som hanterar 

stadsutveckling är exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. 

Exploateringskontoret tillhör finansroteln och har, genom sin roll som markägare och 

ansvarig för stora investeringar i allmän plats, huvudansvar för de stora 

stadsutvecklingsprojekten.  

Styrande dokument: Översiktsplanen, beskriver den långsiktiga utvecklingen av staden 

och var resurser och investeringar ska riktas. Investeringsstrategin antagen av 

kommunfullmäktige, är ett viktigt styrdokument. Olika handböcker samt gemensamma 

modeller för stadsbyggnadsprocessen och projektstyrning har tagits fram. 

Malmö  

Malmö har en folkmängd på cirka 339 000 (2018) och växer med ca 5600 invånare per år. 

Staden har växt med 37 % sedan 1990. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen plus 14 nämnder varav 

Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden ansvarar för stadsutvecklingsfrågorna. 

Kommunfullmäktige väljer vilka kommunalråd som har beredningsansvar för var sitt 

verksamhetsområde. 

Organisering: 12 förvaltningar där framförallt stadsbyggnadsförvaltningen och 

fastighets- och gatukontoret hanterar stadsutvecklingen. Det huvudsakliga arbetet bedrivs 

i projektform, med tillhörande styrgrupper och arbetsgrupper. 

Styrande dokument och process: I Malmö stad finns en etablerad modell för 

framtagande av styrande dokument samt vilka styrdokument som ska finnas, hur de ska 

se ut och vilken tågordning som gäller vid beslut. Viktigaste styrdokumenten är förutom 

stadens budget till exempel översiktsplan, grönplan och handlingsplan för 

bostadsförsörjning. En modell för investeringsstyrning av riktigt stora satsningar är under 
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framtagande. Det är en modell på stadsövergripande nivå som används för stora 

investeringar i mycket tidiga skeden.  

Helsingborg  

Helsingborg har en folkmängd på cirka 143 000 (2018). Staden växer med ca 2800 

invånare per år. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott och beredningar, 

samt 11 nämnder.  Ansvaret för den strategiska stadsutvecklingen ligger hos 

kommunstyrelsen och övrig stadsutveckling ansvarar stadsbyggnadsnämnden för. 

Organisering: Kommunen har en stadsledningsförvaltning samt 8 förvaltningar. 

Stadsdirektören styr arbetet med den strategiska utvecklingen genom avdelningen för 

strategisk stadsutveckling på stadsledningskontoret. När det gäller översiktsplanen gör 

stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen en beställning som anger ramarna 

för arbetet. Det operativa arbetet sker på stadsbyggnadsförvaltningen.  

Styrande dokument och process:  Staden har tagit fram en styrmodell för 

stadsutveckling. Arbetet med den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg utgår från 

en politisk antagen vision ”Helsingborg 2035”. Visionen togs fram och beslutades 2012 

och är fortfarande aktuell. Den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg uttrycks i två 

dokument: Översiktsplanen som är styrande för den fysiska utvecklingen och 

Livskvalitetsprogrammet som styr arbetet med miljö-och hälsa, och beskriver livet i det 

framtida Helsingborg.  

Översiktlig teoristudie  
Parallellt med utredningen har en kurs på Handelshögskolan samt litteraturstudier gett 

teoretiska perspektiv i utredningens arbete som sammanfattas i detta avsnitt. Avsnittet 

utgör ingen komplett genomgång av forskningsläget. En litteraturstudie gjordes också i 

samband med tidigare facknämndsöversyn. 

Samordning och helhetssyn 

En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen behöver ha fokus på 

samordning av frågor som har betydelse för helheten och där flera av stadens 

verksamheter bidrar. Det handlar om samordning av helhet och delar inom en stor och 

komplex organisering, samt om samordning med andra organisationer. Följeforskningen 

som Brorström gjort för arbetet med vision och genomförande av Älvstaden beskriver 

olika aspekter på dilemmat med samordning av delar och helhet. Samtidigt som moderna 

offentliga organisationer har kritiserats för att de styrs för mycket, att allt ska mätas och 

utvärderas och att istället professionen borde få en starkare och mer självständig roll. Så 

som Bringselius beskriver detta i olika texter bland annat kopplat till tillitsdelegationens 

arbete (SOU 2018:38 mfl), så finns trots det en stor efterfrågan av styrning ovanifrån och 

att någon reagerar om projekten rör sig i fel riktning. Behovet av styrning är en 

konsekvens av att det finns en otydlighet gällande uppdrag och mandat och gap mellan 

organisatoriska nivåer. Utmaningen är att på flera nivåer och i alla delar se helheten för 

organisationen och dess kontext. 
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Samordning behöver generellt motiveras utifrån att den syftar till att förebygga 

suboptimering, det vill säga att var och en måste kunna bedöma sina speciella insatser i 

förhållande till hur de bidrar till helheten. Det förutsätter ett förhållningssätt, kultur, 

organisation och styrmodeller som stöttar en ledning av helheten. Mintzberg ger i 

teoretiska modeller olika möjliga bilder av hur samordning kan organiseras och enligt 

forskarna Ansell & Gash är det framför allt tre faktorer som är viktiga för att samordna 

delar till en helhet: tid, tillit och ömsesidiga beroenden.  

Jacobsson, har studerat samordningen inom regeringskansliet i samband med 

genomförandet av Agenda 2030, och inleder sin rapport med: 

”Trots att människans utveckling sedan urminnes tider tycks hänga samman med hennes 

förmåga att arbeta tillsammans med andra, klagas det ständigt på ofullkomligheter när 

det gäller samordning. Sådant missnöje blir tydligt vid större katastrofer, men märks 

också i det dagliga arbetet i förvaltningar och andra organisationer. Strävan efter 

effektiv samordning är inte ny.”  

(Jacobsson, 2018, Den svåra samordningen,  Regeringen och Agenda 2030) 

Förståelse är centralt i en komplex organisation och verksamhet 

Stadens organisation är stor och mångfacetterad. Att både stadens organisation och 

verksamhetsområdet stadsutveckling är komplexa behöver vara utgångspunkter i 

formandet av modeller för arbetssätt inom en funktion för strategisk planering. Det 

innebär att förståelse är centralt, både organisation och arbetssätt behöver bygga på och 

bidra till att öka förståelse och samverkanskompetens i hela organisationen, vilket också 

Brorström påpekar i följeforskningen av Älvstaden.  

Helhetssyn och behovet av att alla nivåer ser sitt bidrag i helheten är en förutsättning för 

ett bra resultat i de flesta organisationer. En aspekt som därvid är viktig att ta hand om är 

hur förståelse för uppdraget och helheten kan öka, och hur det kan bli möjligt för fler att 

förstå helheten. Att förstå handlar inte om att veta mer och förståelse kan inte heller 

överföras på samma sätt som information och faktakunskap, något som bland annt 

Sandberg & Targama, 2013 beskriver i sin bok Ledning och förståelse. Förståelse är 

situations- och rollbunden och hör samman med vår identitet, individuell som kollektiv, 

och organisationens kultur. Det förefaller också vara lättare att förstärka än ompröva 

förståelse 

Ledarskapets betydelse kan inte nog framhållas i förståelseperspektivet, att uppmuntra 

alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över 

gränser, dvs. medledarskap över organisationsgränser och en förståelse för helheten. 

Tillitsdelegationens arbete har stor bäring på detta. Som Rothstein har konstaterat i olika 

arbeten kan det vara lättare för människor att välja att inte lita på varandra än att lita på 

varandra, trots att det innebär att man lätt fastnar i en negativ spiral. Det här fenomenet 

diskuteras ibland med begrepp som den sociala fällan, allmänningens tragedi eller 

fångarnas dilemma. En del av definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning handlar 

därför om att varje beslutsnivå aktivt ska verka för att bygga tillitsfulla relationer.  

Det är inte bara att kopiera någon annans lösning 

Studier visar att organisationsförändringar ofta tar inspiration av trender eller är en kopia 

av hur andra organisationer har löst samma problem. Det generella problemet med detta 

är att alla organisationer har olika förutsättningar, även om utmaningar och trender i 
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omvärlden kan se likadana ut kan de interna förutsättningarna – struktur och kultur – 

såväl som strategin och ledarskap se olika ut. Det är därför viktigt att i utformandet av en 

ny organisation inspireras av andra men säkerställa att både omvärld, strategi och de 

interna strukturerna, kulturerna och ledarskapet analyseras som grund för 

organisationsförändringen. Det kan tyckas självklart, men visas även av flera teoretiska 

studier. 

Komplexa organisationer ställer större krav på horisontell styrning 

En fråga som återkommer inom Göteborgs Stad är i vilken grad samtal och beslut i 

samverkansforum ska påverka beslut i linjen, dvs den vertikala styrningen där det 

formella mandatet och styrningen upplevs ges och fördelas i organisationen. I 

intervjuerna framkommer det att trots uppdraget att samverka i reglementet är det ingen 

som ser sig kunna fullt ut kompromissa när konflikter uppstår i prioriteringar mellan 

förvaltningar och bolag. Frågan uppstår i hur stor utsträckning organisationen följs upp 

och uppmärksammas i det arbete som sker tvärs organisationens gränser, dvs i den 

horisontella samverkan och styrningen. 

Den traditionella vertikala styrningen kan enligt till exempel Pettersen & Solstadt eller 

Kohlbacher beskrivas som hur organisationen delas upp efter funktioner som i sin tur har 

en chef som fattar beslut för funktionen och tar ansvar för en del av det övergripande 

målet eller budgeten. I organisationer som i samverkan ska leverera ett gemensamt 

resultat krävs ofta att den vertikala styrningen kompletteras med en horisontell styrning 

för att samordna strategier, processer, kulturer såväl som människor så att systemet som 

helhet arbetar mot ett gemensamt mål, vilket bland annat Chenhall studerat. Den 

horisontella samverkan behöver vara baserad på samverkan och information behöver ha 

sitt ursprung i verksamheten för att ställa samman helheten och uppnå legitimitet. 

Holmblad Brunsson kommenterar att företag som misslyckas i sin redovisning tenderar 

att förlora legitimitet, detta gäller troligen också olika aspekter på organisationen och på 

vilken helhet/horisont uppföljningen görs. Genom att skapa ansvar för helheten och 

process för uppföljning och samordning ökar troligen därför fokus och legitimitet för 

avvägningar mot en helhetsbild. Detta exemplifieras också i de intervjuer som gjorts 

inom utredningen där flera undrar vem i staden som har helhetsbilden, om den finns eller 

som någon av de som intervjuades uttryckte det ”Det är inte tydligt för göteborgarna, 

omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning vi vill att staden långsiktigt ska 

utvecklas, det skapar förtroendeglapp och oförståelse vem som bestämmer egentligen.” 

Se långsiktig planering som en process  

Den långsiktiga planeringen måste tas fram med stor öppenhet för omvärldsförändringar 

och troligen inkludera olika scenarios för en möjlig framtida utveckling. Man behöver se 

och arbeta med både den långsiktiga planeringen och en strategisk styrning framförallt 

som en kunskapsprocess som ökar förståelsen för sammanhanget i stadens och 

organisationens utveckling snarare än en process som leder till ett sammanfattande beslut 

om ett dokument.  

Studier, bland annat av Holmblad Brunsson, visar att strategier som tagit fram, 

utvärderats, uppdaterats och accepterats gemensamt av de organisationer som ska agera 

enligt strategin ger större effekt än strategier som tagit fram isolerat inom en centralt 

placerad funktion. I stabila miljöer finns det förutsättningar för att strategier kan planeras. 

I osäkra miljöer däremot tenderar strategier att växa fram.  
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Bred delaktighet i långsiktig planering  

För att skapa ett sammanhängande system som strävar mot att uppnå samma mål behöver 

systemets olika delar förstå, känna till och ta hänsyn tillvarandra. Sandberg och Targama 

påvisar som sagts ovan att den gemensamma förståelsen är avgörande.  För att skapa den 

gemensamma förståelsen behöver därför troligt de olika delarna i arbetet med den 

långsiktiga planeringen göras i bred delaktighet där det sker en växelverkan mellan de 

olika processerna. Genom dialog och kunskapsutbyte skapar vi gemensam förståelse för 

såväl helheten som delarnas respektive bidrag i arbetet med den långsiktiga planeringen.  

Funktion som ”passar in” i rådande läge.   

Det finns mycket forskning kring hur beslut implementeras vilken ger likande slutsatser. 

Till exempel menar Jensen att organisationer i offentlig sektor, liksom privat inte alltid är 

ett hörsamt verktyg som av enkelt implementerar fattade beslut. I offentlig sektor handlar 

det ofta om förändring inom stora organisationer med multipla (oklara) mål och 

motstridiga intressen och lagrum, ledningsstrukturer med lösa kopplingar samt starka 

organisations- och professionskulturer med stort handlingsutrymme som är svåra att 

förändra. Beslut som fattas måste överensstämma med vad som uppfattas vara 

organisationens uppgift, de måste överensstämma med vad genomförarna uppfattar som 

sina intressen, de som genomför beslut måste förstå dem och måste kunna genomföra 

dem. För att implementering ska lyckas måste, enligt Jensen, det nya ses som relevant, 

och mera effektivt än nuläget. Det ska också stämma överens med rådande förhållanden, 

värderingar, samt vara lättanvänt.  
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Yrkande angående kommunstyrelsens remiss 
avseende strategisk planeringsfunktion - 
fortsatt utveckling av facknämndernas 
organisation 
Förslag till beslut i Stadshus AB: 
Nedanstående text skickas in som Stadshus AB:s remissvar:  

Det krävs större åtgärder än en central planeringsfunktion för att få grepp om 
målkonflikter och prioriteringar inom stadens stadsplaneringsorganisation. Genom att 
samla planeringsverksamheten i färre nämnder, kan målkonflikter och prioriteringar 
lättare lösas ut inom nämnden, och behöver inte som idag falla på att någon av 
nämnderna inte samverkar på optimalt sätt. Följeforskarna till BoStad 2021 trycker på 
värdet av att organisera om den kommunala planeringsorganisationen: “En gemensam 
nämnd med en gemensam förvaltning för planering och exploatering skulle sannolikt 
underlätta för tjänstemännen att samverka och att hålla samman projekten från start till 
mål. De främsta argumenten är att de politiska prioriteringarna skulle gälla alla 
planerande förvaltningar, att ärenden skulle beredas i ett flöde inom förvaltningen, att 
målkonflikter kan hanteras enklare inom en förvaltning och att skapandet av effektiva 
tvärfunktionella team underlättas i en gemensam förvaltning.”  

Den splittrade planerande organisationen innebär idag ett betydande merarbete för 
kommunen och att många organisationer måste gå helt i takt för att ett 
stadsutvecklingsprojekt ska ros i hamn inom tidplan och inom budget. Stadshus AB ser 
inte att ytterligare en planerande organisation är lösningen på problemet, snarare riskerar 
den att bidra med ytterligare dimension på problemet, samtidigt som funktionen kostar 
värdefulla kommunmedel att bemanna.  

Således vill vi att kommunen väcker liv i frågan om omorganisation för de planerande 
nämnderna, hellre än att göra detta mindre grepp med ytterligare en 
planeringsorganisation. 

Karin Pleijel 

Daniel Bernmar 

Grith Fjeldmose 

Stadshus AB  
  
  

Yrkande  
 
2019-09-27 
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Yttrande över kommunstyrelsens remiss 
avseende strategisk planeringsfunktion – 
fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Yttrande över remiss avseende strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning 

av facknämndernas organisation fastställs i enlighet med vad som framgår av 

föreliggande beslutsunderlag och översänds till kommunstyrelsen.  

2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 § 618 om en tidplan och inriktning för fortsatt 

utredning av ett antal förslag beträffande facknämndernas organisation. Ett av uppdragen 

avsåg utredning av och förslag till inrättandet av en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen samt del av uppdraget om lokalsekretariatets ansvarsområden. 

Stadsledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsen att godkänna förslaget samt att 

remittera förslaget till berörda nämnder och styrelser som en del av fortsatt utredning 

inför beslut om införande av en funktion för strategisk planering inom 

stadsutvecklingsområdet. 

Stadshus ser att en lösning med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen 

(KS) med modellen ”inriktningsstyrd samverkan” ger förutsättningar för en mer 

sammanhållen, samordnad och effektiv planerings- och stadsbyggnadsprocess. Stadshus 

ser också att vald modell på ett naturligt sätt speglar de ansvar som ligger på KS rörande 

övriga frågor i meningen samordning, ledning och uppsiktplikt. Förslaget innebär att 

nämnder och styrelser fortfarande har mandat över sina respektive verksamheter, men KS 

får tydligt ansvar och mandat rörande strategisk inriktning och prioritering. 

Utmaningen i modellen är att den till delar redan existerar i det ansvar som KS har och 

den bygger på att nämnder och styrelser tar ansvar för att leverera i enlighet med de 

strategier och prioriteringar som bestämts. Även om modellen innefattar ett stärkt 

uppföljningsmandat hos KS, innebär en situation med korrigeringar via 

uppföljningssystem ineffektivitet och fördyringar varför denna del av modellen bör ses 

som ett komplement till de mer värdeskapande delarna av modellen. Det är också dessa 

Göteborgs Stadshus AB 
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delar som fokus bör läggas så att organisationen som helhet lär sig leverera inom 

modellen. 

Parallellt med att den strategiska planeringsfunktionen upprättas och modellen 

implementeras och utvecklas bör även utvecklingsarbeten bedrivas i kopplade processer 

och områden så som planeringsprocessen som den regleras i plan- och bygglagen (PBL) 

samt stadens projektstyrningsmodell. 

Båda dessa processer är exempel på det som i stadsledningskontorets utredning kallas för 

horisontella styrmedel. 

Stadshus vill särskilt trycka på möjligheterna med en utvecklad projektstyrningsmodell. 

Verktyget finnas i staden men kan utvecklas till förmån för ökad styrning och effektivitet. 

Fördelen med projektmodellen är bland annat att linjeorganisationen formellt lämnar över 

fullt ansvar för genomförandet till en projektorganisation som genomför projektet inom 

givna ramar och mål. Nyckeln till effektiv leverans ligger i förmågan att ge projektet fullt 

mandat över nödvändiga resurser. Detta görs lämpligen genom avtalade 

resurstilldelningar mellan projektet och levererande parter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändrade arbetssätt inom stadsbyggnadsområdet behöver inte betyda ökade kostnader. 

Om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion kan effektivisera styrningen av 

stadsbyggnadsprocesserna så finns däremot möjligheter att sänka kostnaderna för staden 

samtidigt som stadens utveckling påverkas positivt. 

Barnperspektivet 
Ärendet i sig bedöms inte ha någon direkt påverkan på barnperspektivet. En väl 

fungerande planeringsprocess har dock naturligtvis påverkan på vilka kvaliteter som 

skapas i det framtida Göteborg och får genom det en stor påverkan på barns 

förutsättningar i framtiden. 

Mångfaldsperspektivet 
Ärendet i sig bedöms inte ha någon direkt påverkan på mångfaldsperspektivet. En väl 

fungerande planeringsprocess har dock naturligtvis påverkan på vilka kvaliteter som 

skapas i det framtida Göteborg och får genom det en stor påverkan på människors 

förutsättningar i framtiden. 

Jämställdhetsperspektivet 
Ärendet i sig bedöms inte ha någon direkt påverkan på jämställdhetsperspektivet. En väl 

fungerande planeringsprocess har dock naturligtvis påverkan på vilka kvaliteter som 

skapas i det framtida Göteborg och då också hur Göteborg genom stadsbyggandet blir en 

mer jämställd stad. 

Miljöperspektivet 
I en väl fungerande stadsbyggnadsprocess är hållbarhetsfrågorna centrala och då också 

miljöfrågorna. Att planera och bygga en hållbar stad är nödvändigt för att säkerställa att 

Göteborg också i framtiden klara sina utmaningar och attraherar människor och företag. 

Genom en strategisk planeringsfunktion skapas bättre förutsättningar för fokusering på 

hållbarhetsmålen och också miljöfrågorna.  
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Omvärldsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 
Förslag på yttrande rörande remissen redovisades för koncernfackliga rådet 2019-09-18. 

Bilagor 
1. Stadsledningskontorets utredning: Funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 § 618 om en tidplan och inriktning för fortsatt 

utredning av ett antal förslag beträffande facknämndernas organisation. Ett av uppdragen 

avsåg utredning av och förslag till inrättandet av en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen samt del av uppdraget om lokalsekretariatets ansvarsområden. 

Stadsledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsen att godkänna förslaget samt att 

remittera förslaget till berörda nämnder och styrelser som en del av fortsatt utredning 

inför beslut om införande av en funktion för strategisk planering inom 

stadsutvecklingsområdet. 

Föreliggande ärende utgör Göteborgs Stadshus AB:s remissvar i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Nedan sammanfattas stadsledningskontorets redovisning av 

uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. Därefter 

redogörs för Göteborgs Stadshus svar rörande de frågor som ställts i remissen. Frågorna 

är: 

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Sammanfattning av stadsledningskontorets utredning 

Inom ramen för utredningen har stadsledningskontoret (SLK) genomfört en rad intervjuer 

med tjänstepersoner inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer 

organiserar strategisk styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning 

såväl som en översiktlig teoristudie.  

Från intervjuerna fås, enligt SLK, en tydlig bild av att det finns en efterfrågan på en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga 

planeringen och ger en övergripande strategisk styrning och att de intervjuade 

sammantaget uppger att det finns både nyttor och farhågor med en sådan funktion, men 

där nyttorna överväger. Något som pekas ut både i intervjuerna och i teoristudierna är att 

komplexiteten innebär ett stort och ökande behov av samverkan samt gemensam kunskap 

för att möjliggöra bättre förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i 

stadsutvecklingen.  
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Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 

tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 

stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 

i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 

enligt en modell ”Inriktningsstyrd samverkan”. Det är som namnet antyder, en modell 

som genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning skapar 

bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men där nämnder 

och styrelser behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 

stadsutvecklingsarbetet menar SLK att modellen skulle innebära:  

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar 

och godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret 

driver processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning 

för och samverkan i nämndernas framtagande av strategier.  

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till 

ett samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden 

under arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en 

systematisk process för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna.  

SLK menar att en planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en 

dimension av långsiktig planering som idag saknas vilket kommer skapa en ökad 

tydlighet både för stadens organisation, för medborgare och exploatörer. Det möjliggör en 

gemensam kraftsamling för att nå satta mål samt att stadsutvecklingen bättre kan avvägas 

och samordnas med övriga verksamhetsområden. Vidare menar SLK att modellen, 

inriktningsstyrd samverkan, ger en ökad helhetssyn och bättre förutsättningar för 

samordning och möjlighet till enhetligare styrning, förbättrad samverkanskultur och 

bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför strategiska beslut inom stadsutvecklingen 

såväl som förbättrad möjlighet att identifiera avvikelser. Tillsammans bör detta, enligt 

SLK, stötta att stadens förvaltningar och bolag driver arbetet inom stadsutveckling i en 

samordnad takt och därmed kan leverera ökade resultat.  

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 

planering och det bör övervägas om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också 

innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 

resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna och 

fortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en planeringsfunktion 
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under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. SLK bedömer är att arbetet i 

samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och styrelser. 

SLK menar att suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av 

förbättrad samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både 

ledarskap och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.  

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstider beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara. Omfattningen behöver utredas vidare 

inför ett genomförande.  

Avslutningsvis bedömer SLK att delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet 

utför idag kan omfattas av den strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till 

exempel arbetet med lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet 

utpekade förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av 

lokalförsörjningsprocessen. 

Stadshus remissvar 
Göteborg behöver utveckla sin förmåga att utveckla och driva ett samordnat 

stadutvecklingsarbete. Det utvecklingssprång som staden är inne i avseende 

stadsutveckling har under flera år ansträngt stadens verksamheter inom området och 

avsaknaden av en tydlig styrning och prioritering skapar ineffektivitet som bromsar 

Göteborgs hållbara utveckling. 

Att skapa en strategisk planeringsfunktion som får i uppdrag att forma och styra stadens 

fysiska utveckling på lång sikt är lovvärt. Det är också naturligt att en sådan funktion 

placeras under kommunstyrelsens ansvar då det på ett naturligt sätt kopplar till 

kommunstyrelsens ansvar för samordning av staden som helhet. 

I remissen ställs tre övergripande frågor som besvaras nedan. Svaren utgår från ett 

övergripande koncernperspektiv: 

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

o Flera av koncernens bolag är verksamma inom stadbyggnadsprocessen. 

En önskvärd utveckling av en central samordning är att staden får en 

tydlig gemensam prioritering av stadens fysiska utveckling. Med en 

tydlig prioritering kan bolagens resurser användas effektivare och projekt 

kan färdigställas snabbare. Snabbare löptider innebär också lägre 

kostnader för bolagen. 

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 
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o Att kommunstyrelsen och i slutändan fullmäktige tar ett tydligare ansvar 

för den övergripande planeringen i staden ses som en naturlig del i 

stadens fördelning av ansvar. Till stöd för arbetet kan staden med fördel 

luta sig på de planeringsprocesser som ges av plan och bygglagen. 

Lagstiftningen säkerställer i stora delar ansvar och arbetsgång för hur 

planer och program arbetas fram med krav på transparens och 

rättssäkerhet. Staden kan via den strategiska planeringsfunktionen 

behöva komplettera de formella planinstrumenten med ett mer 

visionsinriktat arbete om hur Göteborg på lång sikt skall utvecklas. Ett 

exempel på detta som redan finns i staden är färdplanen för Vision 

Älvstaden. För att nå de målsättningar som beskrivs där krävs dock att 

stadens som helhet och i varje del tar ansvar för leveransen inom 

visionen. Här kan den strategiska planeringsfunktionen, med rätt 

arbetssätt, bidra till att riktningen hålls och att nödvändiga prioriteringar 

görs. Stadshus konstaterar att tillskapandet av en strategisk 

planeringsfunktion i sig inte förändrar nämnders och styrelsers mandat 

utan skall ses som ett verktyg för en god samordnad planering och 

byggande av det framtida Göteborg.  

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

 Nyttor Farhågor Stadshus kommentar 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

Samla kunskap på ett 

ställe – bättre underlag, 

analyser Gemensam 

vision och målbild 

möjliggörs Ökad 

demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter 

kan säkras 

Lägre engagemang i 

nämnder/styrelser  

Balans – funktionen 

får inte bli för operativ 

och inte för 

verklighetsfrånkopplad  

Får vi följsamhet till 

central styrning  

Allt för styrande tidig 

inriktning kan riskera 

att vara fel 

Det är naturligt att KS tar ansvar 

för stadens övergripande agenda. 

Behöver inte betyda mindre 

engagemang hos nämnder och 

styrelser om dessa bjuds in i arbetet 

med att forma vision, mål och 

strategier. 

Prioritering 

och fokus, 

Vad ska man 

välja att göra? 

Helhetsbild av vad som 

är planerat – möjliggör 

styrning  

Samordnad prioritering – 

tydligare gå i takt  

Ekonomisk helhetsbild  

 

Beroende av att det 

finns en tydlighet i 

riktning och mål för 

staden.  

Tydlig 

maktförskjutning som 

kräver andra politiska 

arbetssätt  

Höga krav på 

funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, 

ledarskap 

Verksamheterna behöver utgå från 

en gemensam målbild. KS är 

organet som ska ansvara för 

framtagandet av en sådan. Stadshus 

ser inte detta som en 

maktförskjutning utan ett 

effektuerande av ett ansvar som KS 

redan har. 

För att lyckas krävs att nämnder 

och styrelser dels bjuds in i 

skapandet av den gemensamma 

agendan dels att man är lojal mot 

densamma. 
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 Nyttor Farhågor Stadshus kommentar 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man 

uppnå och hur 

går det? 

Trygghet med beslut i 

rätt skede och 

uppföljning på rätt saker  

Kunna döma i 

avvägningar  

Bidra i arbetet med 

synkade processer, 

rutiner, verktyg och 

system 

Central 

maktförskjutning  

Rapporteringsbörda  

Avlövning av 

nämnder/styrelser  

Oflexibelt 

Man kan se det som en central 

maktförskjutning, men också som 

att det ligger i den roll som KS 

redan har men kanske inte fullt ut 

tagit. Nämnder och styrelser kan 

behöva justera synen på sitt 

uppdrag och mer se sig som en 

leverantör i ett system där 

målbilden sätts av fullmäktige och 

där prioriteringarna också beslutas 

på KS/KF nivå. 

Återigen kräver detta att nämnder 

och styrelser blir medskapande 

utgående från deras ansvar och 

kompetensområden i den 

övergripande målbilden och 

prioriteringen 

 

Bedömning av Stadshus vd  
Stadshus ser att en lösning med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen 

(KS) med modellen ”inriktningsstyrd samverkan” ger förutsättningar för en mer 

sammanhållen, samordnad och effektiv planerings- och stadsbyggnadsprocess. Stadshus 

ser också att vald modell på ett naturligt sätt speglar de ansvar som ligger på KS rörande 

övriga frågor i meningen samordning, ledning och uppsiktplikt. Förslaget innebär att 

nämnder och styrelser fortfarande har mandat över sina respektive verksamheter, men KS 

får tydligt ansvar och mandat rörande strategisk inriktning och prioritering. 

Utmaningen i modellen är att den till delar redan existerar i det ansvar som KS har och 

den bygger på att nämnder och styrelser tar ansvar för att leverera i enlighet med de 

strategier och prioriteringar som bestämts. Även om modellen innefattar ett stärkt 

uppföljningsmandat hos KS, innebär en situation med korrigeringar via 

uppföljningssystem ineffektivitet och fördyrningar varför denna del av modellen bör ses 

som ett komplement till de mer värdeskapande delarna av modellen. Det är också dessa 

delar som fokus bör läggas så att organisationen som helhet lär sig leverera inom 

modellen. 

För att modellen skall få legitimitet och kraft måste också nämnder och styrelser stödja 

det nya arbetssättet. Om det politiska stödet uteblir kommer inte arbetet att lyckas i 

praktiken. Därutöver måste den strategiska planeringsfunktionens arbete kopplas till 

stadens budgetprocess så att nödvändiga prioriteringar också förankras och beslutas 

ekonomiskt. 

Parallellt med att den strategiska planeringsfunktionen upprättas och modellen 

implementeras och utvecklas bör även utvecklingsarbeten bedrivas i kopplade processer 

och områden så som planeringsprocessen som den regleras i plan- och bygglagen (PBL) 

samt stadens projektstyrningsmodell. 

Båda dessa processer är exempel på det som i stadsledningskontorets utredning kallas för 

horisontella styrmedel. 
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Stadshus vill särskilt trycka på möjligheterna med en utvecklad projektstyrningsmodell. 

Verktyget finns i staden men kan utvecklas till förmån för ökad styrning och effektivitet. 

Fördelen med projektmodellen är bland annat att linjeorganisationen formellt lämnar över 

fullt ansvar för genomförandet till en projektorganisation som genomför projektet inom 

givna ramar och mål. Nyckeln till effektiv leverans ligger i förmågan att ge projektet fullt 

mandat över nödvändiga resurser. Detta görs lämpligen genom avtalade 

resurstilldelningar mellan projektet och levererande parter. 

Vd föreslår Stadshus styrelse att anta yttrandet och sända det vidare till kommunstyrelsen. 

  

Stefan Söderlund 

VD, Göteborgs Stadshus AB 



 

 

Stadsledningskontoret 

 
  

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Utredning: Funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen 

1 (39) 

  

   

Version 2019-05-07 

 

 

Utredning: Funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen 

 

 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................ 2 

Del 1: Inledning ................................................................................................................. 4 

Ett av fyra utredningsuppdrag från kommunstyrelsen .................................................... 4 

Utredningsarbetet ............................................................................................................ 5 

Del 2: En strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet ..................... 6 

Nyttor och farhågor med en funktion för strategisk planering ........................................ 6 

Tre delar i stadsutveckling .............................................................................................. 7 

Styrmedel: Nivåer och riktning för styrning ................................................................... 9 

Arbetssätt och omfattning för en funktion under kommunstyrelsen – förutsättningar 

och alternativ ................................................................................................................. 11 

Inriktningsstyrd samverkan: En modell för en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen ........................................................ 12 

Bortvalda modeller för en strategisk planeringsfunktion .............................................. 21 

Del 3: Praktisk och teoretisk bakgrund......................................................................... 25 

Intervjuer med förvaltningar, bolag och externa parter ................................................. 25 

Aktuell följeforskning i Göteborgs Stad ....................................................................... 31 

Hur gör andra städer– en sammanfattning..................................................................... 33 

Översiktlig teoristudie ................................................................................................... 36 

 

  



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 2 (39) 

   

   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Detta PM innehåller stadsledningskontorets redovisning av 

uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 

inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie.  

Från intervjuerna blir det tydligt att det finns en efterfrågan på en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga planeringen och 

ger en övergripande strategisk styrning och att de intervjuade sammantaget uppger att det 

finns både nyttor och farhågor med en sådan funktion, men där nyttorna överväger. Något 

som pekas ut både i intervjuerna och i teoristudierna är att komplexiteten innebär ett stort 

och ökande behov av samverkan samt gemensam kunskap för att möjliggöra bättre 

förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i stadsutvecklingen. 

Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 

tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 

stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 

i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 

enligt en modell ”Intriktningsstyrd samverkan. Det är som namnet antyder, en modell 

som genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning skapar 

bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men där nämnder 

och styrelser i behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 

stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 
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arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en dimension av 

långsiktig planering som idag saknas vilket kommer skapa en ökad tydlighet både för 

stadens organisation, för medborgare och exploatörer. Det möjliggör en gemensam 

kraftsamling för att nå satta mål samt att stadsutvecklingen bättre kan avvägas och 

samordnas med övriga verksamhetsområden. Genom en ökad helhetssyn och bättre 

förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan möjlighet till enhetligare 

styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför 

strategiska beslut inom stadsutvecklingen såväl som förbättrad möjlighet att identifiera 

avvikelser. Tillsammans bör detta stötta att stadens förvaltningar och bolag driver arbetet 

inom stadsutveckling i en samordnad takt och därmed kan leverera ökade resultat.      

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 

planering och det bör övervägas om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också 

innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 

resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna 

ochfortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. Bedömningen 

är arbetet i samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och 

styrelser. Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 

samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 

och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.      

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstider beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara. Omfattningen behöver utredas vidare 

inför ett genomförande.  

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 

strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 

lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 

förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 
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Del 1: Inledning 
Detta PM beskriver utredning och förslag för mandat och generell utformning av en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet placerad under 

kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att efter ställningstagande remittera 

förslaget som presenteras till nämnder och styrelser inom staden. Remissen syftar till att 

ge ytterligare underlag inför slutligt beslut och implementering av förslaget. Under denna 

remittering ska också göras ytterligare konkretisering av arbetsformer och anpassning av 

och till befintliga processer inom stadsutvecklingsområdet. 

Dokumentet inleds med en bakgrundsbeskrivning för att sedan i delen ”En strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet” beskriva ett förslag för en funktion 

under kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller till sist en sammanställning av den 

information som utredningen samlat in under arbetet, det vill säga en sammanfattning av 

intervjuer av berörda tjänstepersoner, följeforskning inom stadsutvecklingsområdet, en 

kortare genomgång hur några andra städer ordnar strategisk planering och styrning inom 

stadsutvecklingsområde samt några en översiktlig teoretisk sammanställning. 

Rapporten utgår från att det som beskrivs som stadsutveckling främst handlar om 

processer och uppdrag inom stadens fysiska utveckling samt fokuserar på uppgifter och 

arbetssätt för en funktion under kommunstyrelsen.  

Ett av fyra utredningsuppdrag från kommunstyrelsen 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 2017 

en översyn av stadens organisation i facknämnder. Utredningen föreslog en förändrad 

facknämndsorganisation, med något färre nämnder samt en förändrad organisering för 

stadens arbete med fysisk stadsutveckling. Förslaget innebar föreslår inrättande av fyra 

nya nämnder inom stadsutvecklingsområdet tillsammans med att inrätta en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen. De fyra nämnderna som föreslogs var en 

nämnd för ansvar för fysisk planering, en för exploatering samt två med ansvar för 

genomförande och förvaltning av mark respektive byggnader. Enligt utredningen skulle 

detta ge en fördel i och med att det innebar att färre nämnder var involverade i olika steg i 

stadsutvecklingsprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 §53, efter rekommendation från 

kommunstyrelsen, att inte genomföra någon förändring utöver några mindre justeringar i 

nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning om ökad samverkan. 

I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till 

stadsledningskontoret att fortsatt utreda fyra frågor: 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 
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Detta PM beskriver för delutredning 3, Strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet, samt översiktligt hur verksamheten inom lokalsekretariatet 

förhåller sig till förslaget. Kontoret föreslår att förslaget remitteras inför slutligt beslut om 

implementering.  

Enligt beslut enligt yrkandet, KS 2018-02-28 § 150 som ligger till grund för uppdraget 

om fortsatt utredning uttrycks särskilt avseende en strategisk planeringsfunktion att;  

• Ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet placeras under 

kommunstyrelsen 

• Ansvaret för den övergripande planeringen inklusive lokalförsörjningsplanen 

samt ansvaret för regler och övergripande principer för lokalförsörjning placeras 

på en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

• För att ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet ska kunna 

placeras under kommunstyrelsen krävs det ett förtydligande kring när och hur 

olika typer av ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen. Detta för att mängden av 

ärenden i kommunstyrelsen inte ska bli ohanterlig och för att så långt det går 

undvika att kommunstyrelsen hanterar detaljfrågor. 

Delutredning 1 och 4 redovisades till kommunstyrelsen 2019-02-06 tillsammans med 

förslag till beslut om överföring av vissa operativa frågor från lokalsekretariatet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 enligt kommunstyrelsens förslag vilket 

innebar att antal mer operativa uppgifter överförs från kommunstyrelsen till 

lokalnämnden. Avseende delutredningarna om idrotts- och föreningsnämnden samt 

fastighetsnämnden innebar beslutet att dessa kvarstår med nuvarande reglementen och 

uppdrag.   

Utredningsarbetet  
Utredningen avseende en strategisk planeringsfunktion inom stadsutveckling under 

kommunstyrelsen har drivits av stadsledningskontoret och arbetet har delats in i två faser. 

Under en första fas har genomförts ett stort antal intervjuer med personer och 

grupperingar inom stadens organisation samt med personer inom några av de 

organisationer som staden samverkar med inom stadsutvecklingsområdet. Utredningen 

har också låtit en extern konsult genomföra en översiktlig omvärldstudie avseende andra 

städers arbetssätt och organisering inom stadsutvecklingsområdet som inspiration. Vidare 

har gjorts en genomgång av den följeforskning som görs av stadens arbete med Älvstaden 

samt BoStad 2021 samt en översiktlig genomgång av ett urval av aktuell akademisk teori. 

Resultatet av den första fasen presenteras i delen ”Praktisk och teoretisk bakgrund”.  

Under en andra fas har ett förslag till arbetssätt, omfattning och avgränsning av en 

funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet tagits fram. Utredningens 

förslag presenteras i delen ”En strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet”. 

Utredningsarbetet har utförts i en arbetsgrupp på Stadsledningskontoret med stöd av en 

styrgrupp från kontorets ledningsgrupp.  
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Del 2: 
En strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet  

Nyttor och farhågor med en funktion för strategisk planering 
Mot bakgrund av de intervjuer som gjorts med tjänstepersoner inom stadens organisation, 

kan konstateras att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen är 

efterfrågad. Intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor än farhågor med inrättandet 

av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering och ger en övergripande 

strategisk styrning. Men man ser också att arbetet behöver ske med god kunskap, stötta 

samverkan och det finns farhågor att funktionen och kommunstyrelsen inte kan hålla en 

strategisk nivå utan att styrningen blir alltför detaljorienterad. 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 

farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 

stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områdena som identifierats efter 

intervjufasen, se nedan. 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 

bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 

möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 

säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 

operativ och inte för 

verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 

riskera att vara fel 

Prioritering och 

fokus, Vad ska 

man välja att 

göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 

– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 

gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 

riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 

andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man uppnå 

och hur går 

det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 

och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 

processer, rutiner, verktyg och 

system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 
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Tre delar i stadsutveckling  
I utredningsuppdraget från kommunstyrelsen 2018-06-13 fick stadsledningskontoret 

uppdraget att fokusera utredningen på två huvudsakliga ansvar inom en funktion för 

strategisk planering, dels ansvar för övergripande strategisk planering av stadens 

långsiktiga utveckling inom stadsutvecklingsområdet och dels strategisk styrning av 

betydande projekt. Utredningen kan dock konstatera att det är mer ändamålsenligt att dela 

in strategisk styrning av stadens arbete med stadsutveckling i tre delar: 

• Mål och riktning - Vad vill vi med staden? 

• Prioritering och fokus - Vad ska vi välja att göra? 

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi uppnå och 

hur går det? 

I de intervjuer som genomförts inom utredningen är det tydligt att en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen kan ge nytta för stadens verksamhet i alla tre 

delarna. Idag finns inte en utpekad nämnd med samlat ansvar för styrning inom någon av 

delarna utan ansvaret är fördelat på flera nämnder, vilket också konstaterades i tidigare 

arbete med översyn av facknämnderna. En funktion för strategisk planering bör 

komplettera stadens nuvarande organisation med strategisk styrning i de tre delarna. Detta 

i syfte att skapa bättre förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att leverera fysisk 

planering och genomförande för en hållbar stadsutveckling.  

De tre delarna i stadsutvecklingen ska ses som tre fristående delar där kompletterande 

styrning för respektive del kan uppnås genom inrättandet av en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Det finns också tydliga kopplingar mellan 

delarna som innebär att en harmoniserad styrning dem emellan bör ge bäst effekt, till 

exempel bör det vara lättare att prioritera vad som ska genomföras om det finns 

gemensamt förankrade mål för arbetet vilket framkommit i bland annat 

omvärldsanalysen. 

I överväganden om strategisk styrning av stadsutveckling är det viktigt att vara medveten 

om att stadsutveckling sker i många fysiska skalor parallellt, så som husens, kvarterens, 

stadens eller regionens skala. Beroende på från vilken skala en fråga betraktas kan den 

vara mer eller mindre strategisk. När begreppet strategisk styrning används i detta PM är 

det ur ett hela-staden perspektiv, dvs aspekter som är strategiskt viktiga för utvecklingen 

av hela staden.    

Mål och riktning  

Inom denna del ryms arbetsuppgifter för att ta fram underlag, mål, och riktning för 

stadens långsiktiga utveckling samt strategier för hur dessa mål ska nås genom stadens 

stadsutveckling.  

Det handlar om framtagande och sammanställning av långsiktiga planeringsunderlag, t ex 

behovsanalyser, omvärldsanalyser och olika typer av riskanalyser. Dessa kan ligga till 

grund för framtagande av en eller flera visioner för stadens utveckling. Vart är staden på 

väg? Och vart vill staden vara på väg? 
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Framtagande av strategier innefattar arbete med att ta fram och formulera styrande 

dokument, det vill säga program och övergripande planer för olika områden och teman 

inom stadsutveckling. Det handlar om till exempel om översiktsplanen med tillhörande 

fördjupningar och tillägg vilken är en fysisk uttolkning av stadens övergripande mål. Det 

handlar också om övriga program och övergripande planer på medellång sikt för olika 

tematiska områden, till exempel trafikstrategi, utbyggnadsplanering, 

bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplaner eller program för stadens 

utveckling av grönstrukturen.  

Prioritering och fokus 

Denna del omfattar arbetet att på en övergripande nivå ta fram, sammanställa och 

prioritera vad som kan genomföras i stadsutvecklingen och när detta ska planeras, det vill 

säga vilka geografiska områden, tematiska fokus och särskilda projekt som har särskild 

prioritering. Det handlar om att utarbeta vilka fokus och prioriteringar som är möjliga och 

arbetet inkluderar att utifrån beslutade riktningar och en analys av till exempel 

tillgängliga resurser avseende både personal och investeringskraft föreslå prioritering och 

fokus för stadens stadsutveckling. En sådan prioritering och fokus ger en gemensam 

styrning av verksamheten i nämnder och styrelser att förhålla sig till i den interna 

resursplaneringen och blir en utgångspunkt för investeringsplaneringen på kort och 

medellång sikt genom den årliga budgetprocessen. 

Denna del inrymmer uppgifter som att ta fram metoder för gemensam prioritering, samla 

in och eller ta fram möjliga förslag till fokusområden och åtgärder, samt att kunna 

kommunicera inriktningen för Göteborgs samlade görande inom 

stadsutvecklingsområden; var bygger vi ut staden, och när?  

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  

Inom denna del ryms arbetssätt för att styra och säkerställa att genomförande av utpekade 

satsningar och projekt faller ut som avsett eller får en justerad inriktning efterhand som 

satsningar och projekt utvecklas. Nämnder och styrelser har ett ansvar för att styra 

genomförande av satsningar och projekt inom givna ramar. En strategisk styrning kan 

handla om koordinering med andra projekt och satsningar men även om gemensamma 

former för projektstyrning och uppföljning, framför allt former för den styrning som 

avser satsningar och projekt som ska hanteras på kommunstyrelse- och 

kommunfullmäktigenivå. 

Att identifiera och välja vilka satsningar och projekt som är utpekade och därmed ska ha 

en mer strategisk styrning är något som behöver utredas vidare. Det behöver arbetas fram 

en praxis och en styrmodell för satsningar och projekt, ett utvecklingsuppdrag som 

stadsledningskontoret uppfattar redan idag åligger kontoret men där det finns behov av ett 

konkretiserat ramverk och dokumenterade arbetsformer. Förslaget från utredningen är att 

enbart ett fåtal satsningar och projekt väljs ut för särskild strategisk styrning för att inte 

tynga den centrala politiken med en allt för operativ nivå eller allt för många ärenden utan 

strategiskt innehåll. Samtidigt behöver kraven på nämnders och styrelsers interna 

projektstyrning förstärkas för att stärka förutsättningarna för en politisk styrning som 

helhet och som grunden i styrkedjan. 
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Styrmedel: Nivåer och riktning för styrning  
Vid tillskapande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver en 

avvägning göras om hur långtgående kommunstyrelsens mandat ska vara. Detta påverkar 

styrningens nivå och riktning.   

För att skapa en ändamålsenlig strategisk styrning av stadsutvecklingsarbetet inom ramen 

för dagens organisering finns det olika typer av styrmedel att använda sig av. En 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver både skapa strukturer och 

främja en organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och delar.  

 

För själva styrningen finns både vertikala styrmedel och horisontella styrmedel. Vertikal 

styrning bygger på en styrning genom en hierarkisk fördelning av ansvar i en 

organisation. Exempel på vertikala styrmedel är budget, organisation med ansvars- och 

mandatfördelning, program, planer och policys. Horisontella styrmedel syftar till att 

skapa samordning mellan de olika funktioner som uppstår som en följd av den vertikala 

styrningen. Exempel på horisontella styrmedel för att uppnå samordning är 

tvärfunktionella processer samt projekt- och portföljstyrning med samordnings- och 

styrgrupper samt utseende av samordnande roller som olika typer av samordnare eller 

projekt- och programledare.  

Forskningsteorin visar att det, för att skapa ett sammanhängande styrsystem, behövs både 

vertikala och horisontella styrmedel och dessa behöver anpassas utifrån var man väljer att 

placera ansvar för olika uppgifter inom styrprocesserna.  

För att säkerställa resursoptimering, effektivitet och kvalitet i framdriften, finns i 

stadsutvecklingsuppgiften ett behov av samordning mellan stadens olika aktörer som 

utgör den vertikala styrningen. En funktion för strategisk planering under 

Figur 1- Former av styrning 
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kommunstyrelsen syftar till att stärka samordningen, dels genom införandet av en 

styrning över de vertikala delarna (nämnder och bolag) och dels genom en stärkt 

horisontellstyrning (styrning av samverkan). Det kan handla om att på ett annat sätt än 

idag rapportera mer på helhet och mindre i stuprör, att titta på vilka incitament som finns 

för medarbetare i nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag att samverka, liksom att en 

del av organisationen ges ett uttalat ansvar att lösa ut frågor och konflikter inom en 

strukturerad samverkan.     

För att kunna generera olika modeller för hur en strategisk planeringsfunktion för 

stadsutveckling under kommunstyrelsen kan utformas har ett förenklat analysramverk 

skapats med utgångspunkt i ovan resonemang. De tre delarna i stadsutveckling – Mål och 

riktning, Prioritering och Fokus samt Utpekade satsningar och projekt – formar 

tillsammans med en skala för olika former av strategisk styrning för att uppnå önskad 

samordning – från centraliserad till decentraliserad styrning – en matris. I ramverket kan 

olika styrmedel kombineras för att skapa en lämplig balans i styrningen utifrån hur 

centraliserat respektive fördelat ansvaret placeras inom staden för respektive del i 

stadsutvecklingen. Utifrån det kan respektive modell kompletteras med perspektiv som 

förslag till arbetssätt, ansvars- och mandatfördelning, kompetensbehov i organisationens 

olika funktioner och behov personalmässig omfattning av en funktion under 

kommunstyrelsen.  

 

Matrisens skala för strategisk styrning är utformad så att: 

• Styrning som utförs enligt modeller som ligger till vänster i matrisen präglas av 

ett större centralt ansvar och enhetligare vertikal styrning för både beslut och 

utförande. Funktionen under kommunstyrelsen driver och genomför den 

strategiska styrningen av stadens stadsutveckling som ett utpekat ansvar i 

linjeorganisationen.   

• Styrning som utförs enligt modeller som ligger i mitten av matrisen är en 

kombination av utökad vertikal styrning, för att möjliggöra centrala beslut, och 

en mer formaliserad horisontell styrning, där den strategiska 

planeringsfunktionen under kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet. 

Mandat och ansvar ligger i stor omfattning kvar i nämnder och styrelser.  

Figur 2 - Analysramverk, en matris för att generera alternativa modeller för den strategiska 

planeringsfunktionens utformning 
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• Längst till höger i matrisen är den vertikala styrningen huvudordningen och en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen får i uppdrag att 

koordinera, följa upp och sammanställa nämnder och styrelsers arbete. Detta ger 

ett sammanställt kunskapsunderlag att använda för beslut kring stadens fysiska 

utveckling i nämnder och styrelser samt i kommunfullmäktige. 

Arbetssätt och omfattning för en funktion under 
kommunstyrelsen – förutsättningar och alternativ 
Utredningen har utifrån genomförda intervjuer inom Göteborgs Stad, studier av andra 

städers arbetssätt samt tidigare arbete och ovan teoretiska matrismodell format ett antal 

alternativa modeller för arbetssätt och omfattning för en strategisk planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen.   

Studierna av hur andra städer valt att organisera sin strategiska styrning av 

stadsutvecklingen har använts som inspiration i arbetet att ta fram alternativa modeller. 

Däremot är det viktigt att tydliggöra att det inte är möjligt att rakt av kopiera lösningar 

från andra städer, då alla städer har sina specifika förutsättningar och organiseringar.  

Alternativa modeller för en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen har 

formats utifrån olika ansatser för hur decentraliserat respektive centraliserat ansvaret 

placeras, det vill säga hur kompetens och ansvar fördelas mellan kommunstyrelsen och 

nämnder/styrelser. För alla alternativ förutsätts att en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen medverkar på något sätt i alla de tre identifierade delarna av 

stadsutveckling, mål och riktning, prioritering och fokus samt strategisk styrning av 

utpekade satsningar och projekt  

Figur 3 – Utvärderade alternativ presenterade i analysramverket 
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Utredningen har formulerat fem olika alternativ för arbetssätt för en funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen:  

• Stark central styrning 

• Styrning genom vision och prioritering 

• Inriktningsstyrd samverkan 

• Taktiskt styrd samverkan  

• Stärkt samverkan 

De fem modellerna, se ovan figur, har avvägts utifrån möjliga nyttor, potential för 

genomförande i Göteborgs Stads kontext med inom befintlig nämnds- och 

styrelseorganisation samt även utifrån modellernas olika styrkor och svagheter.  

De fem alternativa modellerna har även studerats utifrån bland annat vilka arbetsuppgifter 

och arbetsprocesser den strategiska planeringsfunktionen skulle få och vilken kompetens 

den strategiska planeringsfunktionen skulle behöva. Vidare har modellerna studerats 

utifrån vilken påverkan de skulle få på befintlig organisation avseende ansvar, mandat, 

arbetsuppgifter och kompetens. En analys har också gjorts över hur väl modellen kan 

förväntas möta de nyttor och farhågor som identifierats i intervjuer under utredningens 

första fas. Slutsatsen är att den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har 

störst potential att komplettera stadens nuvarande organisation och styrning. Denna 

modell beskrivs nedan, och de övriga fyra bortvalda modellerna beskrivs översiktligt 

längre fram i dokumentet. 

Förslag till funktion och ansvar för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 

placerad under kommunstyrelsen bygger på den grundläggande förutsättningen att 

nämnders och styrelsers ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att 

kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens 

fysiska utveckling och att kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta.  

 

Inriktningsstyrd samverkan: 
En modell för en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen 
Den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har störst potential då detta 

förslag kompletterar dagens organisation genom att det ger kommunstyrelsen ett uttalat 

ansvar för den riktigt långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen medan strategier och 

arbete med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen görs i en uttalad 

samverkansmodell mellan kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Ansvaret för 

genomförande av satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på nämnder och 

styrelser men kommunstyrelsen ges mandat att föreslå inriktning och förändrad inriktning 

för utpekade fokus och särskilda betydande projekt. 

Utredningen gör bedömningen att införandet av en funktion under kommunstyrelsen med 

arbetssättet; Inriktningsstyrd samverkan bidrar till att skapa ökad förståelse och kunskap 

om helheten i stadens stadsutveckling genom att arbetssätt och organisering av en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt denna modell har sin bas i 

förstärkt samverkan.  
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Genom inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 

kommunstyrelsen kompletteras dagens organisation med tydligt ansvar för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling,  

• en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling 

• samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå 

övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser 

• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom 

stadsutvecklingsområdet 

• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovan ansvar. 

 

 

Bärande principer 

I en arbetsmodell enligt inriktningsstyrd samverkan ligger fokus på att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen ges mandat och uppdrag att åstadkomma en 

styrd samverkan mellan stadens nämnder och styrelser utan att kommunstyrelsen tar över 

dessas nuvarande ansvar gentemot fullmäktige.  

Inriktningsstyrd samverkan bygger på en mix av aktiv vertikal styrning genom att 

kommunstyrelsen arbetar fram förslag till beslut om mål och riktning för stadens 

långsiktiga stadsutveckling tillsammans med en uttalad horisontell styrning genom 

fastslagen samverkansprocess för stadens prioriteringar och inriktning för gemensamma 

satsningar och projekt. Arbetssätten ger ett uttalat uppdrag och mandat till en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen att driva horisontell samordning och styrning. 

Detta skapar en röd tråd i styrningen där det finns en avvägd balans mellan vertikal och 

horisontell styrning inom respektive del i stadsutvecklingsarbetet. Inriktningsstyrd 

samverkan fördelar samverkansstyrningen (mål och process) till kommunstyrelsen, 

medan ansvaret för innehåll (förslag och sak-kompetens) ligger på nämnder och styrelser. 

Denna fördelning grundas i att två av de viktigaste förutsättningarna för god samverkan 

som lyfts fram i såväl teoriöversikten som intervjumaterialet är dels gemensamma 

Figur 4 - Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 
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uppdrag för samverkande parter och dels en kontinuerlig dialog mellan det övergripande 

perspektivet och de vardagliga utmaningarna i leveransen till medborgarna. 

I Inriktningsstyrd samverkan hänger det långsiktiga planeringsarbetet samman med de 

uppgifter för statistik, analys och omvärldsbevakning som redan görs på 

stadsledningskontoret, liksom det långsiktiga planeringsarbete som görs inom 

lokalsekretariatet. Utifrån intervjuerna och tidigare arbete med översyn av 

fackförvaltningarna gör utredningen bedömningen att etableringen av ett arbete med att ta 

fram underlag och besluta om mål och riktning för stadens långsiktiga utveckling och 

planering tillför en dimension som idag inte är uttalat placerad på någon nämnd eller 

styrelse. 

Den föreslagna modellen bygger på ett fortsatt uttalat ansvar för nämnder och styrelser att 

arbeta med strategier inom sina områden efter en given inriktning. En funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen kompletterar nämnders och styrelsers arbete 

genom att säkerställa samordning inför och under arbetet med framtagande av strategier.  

Arbetet med att ta fram en för staden gemensam prioritering och peka ut fokus för 

gemförande av stadsutveckling drivs i samverkan. Nämnder och styrelser ansvarar för att 

utifrån respektive sak-område ta fram de underlag som behövs för att i samverkan med 

varandra och den inrättade strategiska planeringsfunktionen föreslå prioritering och fokus 

för att nå stadens långsiktiga övergripande målsättningar för stadsutveckling som sedan 

beslutas av kommunstyrelsen.   

I modellen inriktningsstyrd samverkan förutsätts en funktion för strategisk planering vara 

aktiv i alla tre delarna av stadsutvecklingen; mål och riktning, prioritering och fokus samt 

strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt. För att styrmodellen ska fungera 

effektivt och inte ta över de ansvar som bäst ligger inom nämnd eller styrelse är det av 

vikt att en funktion under kommunstyrelsen begränsas till att verka på en övergripande 

nivå. Exempelvis är det viktigt att antalet satsningar och projekt som pekas ut för 

strategisk styrning av kommunstyrelsen inte blir för många.  

Modellen bygger på en förstärkt samverkanskultur och detta behöver uppmärksammas i 

införande av funktionen. Den strategiska planeringsfunktionen kommer att kunna forma 

samverkansprocesser, kultur och arbetssätt som hakar i det arbete som idag utförs på 

förvaltningar och bolag. Det är dock avgörande för samverkanskulturen att 

kommunstyrelsen håller sin styrning av strategier och prioritering av genomförande på en 

övergripande nivå, för att nämnderna fortsatt ska kunna föreslå bästa lösning baserat på 

större sak-kompetens och erfarenhet av leverans till medborgarna. 
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Arbetssätt i de tre delarna av stadsutveckling  

I rutorna nedan presenteras arbetssätt och uppgifter för en funktion för strategisk 

planering inom stadsutveckling under kommunstyrelsen enligt modellen inriktningsstyrd 

samverkan. 

 

  

Arbetssätt -  

Mål och riktning 
Kommunstyrelsen har en aktiv roll i 

framtagandet av långsiktiga mål och 

riktningar för stadsutveckling, 

beslutar om inriktningar och 

godkänner strategier. Det ställer 

ökade krav på samverkan inför 

beslut, t.ex. genom en beredning eller 

utskott. 

Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av 

”vision” och säkerställer beslutad 

inriktning för och samverkan i 

nämndernas framtagande av 

strategier. Bland annat genom att: 

• Ta fram analyser och underlag 

• Koordinera stadens deltagande i 

nationell och regional planering 

• Ta fram förslag till olika typer av 

målbilder för stadsutveckling 

• Sammanställer gemensam 

styrinformation till politiken på 

strategisk nivå 

• Initierar, koordinera och tar fram 

förslag till inriktning för 

framtagande av styrande dokument 

med strategier för stadens fysiska 

stadsutveckling 

• Belysa strategiska målkonflikter i 

mål, riktning och styrande 

dokument inom stadsutveckling 

 

Arbetssätt -  

Prioritering och fokus 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

förslag till prioriteringar och åtgärder 

inom stadsutveckling. Beslutar om 

förändringar eller kompletteringar av 

dessa.  

Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, 

prioriteringsunderlag och 

inriktningsförslag till ett samlat 

gemensamt prioriteringsförslag. 

Beredning inför beslut kräver 

troligen anpassade arbetsformer i 

kommunstyrelsen. 

Exempel på arbetsuppgifter för 

Stadsledningskontoret:  

• Samordna arbetet med att skapa en 

gemensam bild av vad som ska 

prioriteras i stadens stadsutveckling 

• Föreslå övergripande inriktning till 

betydande projekt och 

fokusområden. 

• I samverkan med förvaltningar och 

bolag analysera genomförbarhet 

och konsekvenser  

• Följa upp framdrift och följsamhet  

• Leda forum för hantering av 

komplexa frågor / avvägningar i 

prioriteringar och fokus 

• Beslutskoordinera  

• Utveckla och besluta styrande 

rutiner och processer på hela staden 

nivå 

Arbetssätt – 

Utpekade satsningar och 

projekt 
Kommunstyrelsen bereder 

inriktningar för utpekade satsningar 

eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har 

tolkningsföreträde och kan besluta 

om förtydliganden under arbetets 

gång. 

Stadsledningskontoret bereder 

ärenden genom en systematisk 

process för stöd till och uppföljning 

av de utpekade satsningarna. Bland 

annat genom att: 

• Samla in och kvalitetssäkra 

beslutsunderlag till 

kommunstyrelsen om t ex, 

inriktningar, övergripande 

projektstyrningsdokument 

• Säkerställa att det tas fram förslag 

på åtgärder vid avvikelser 

• Stödja i konflikthantering och 

beslutskoordinering 

• Hjälpa till med prioritering, 

eskalering och avvägningar inom 

projektet  

• Vid behov sitta som ordförande i 

styrgrupp för projekt och tillsätta 

styrgrupper 

• Utveckla och besluta systematik 

och arbetssätt för styrning av 

utpekade satsningar och projekt 

 



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Utredning: Funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

 16 (39) 

   

   

Justeringar i roller och ansvar 

Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större övergripande 

ansvar för stadens fysiska utveckling. Det innebär att kommunstyrelsen förväntas besluta 

om till exempel: 

• startbeslut och inriktningar för visioner, program, planer och andra styrande 

dokument,  

• förändringar och kompletteringar i stadens övergripande prioritering och fokus 

inom stadsutveckling, och  

• förslag om justerad inriktning för utpekade projekt.  

• arbetsprocesser för samverkan och gemensam styrning 

Kommunstyrelsen föreslås axla rollen som visionär samordnade aktör för såväl mål, 

riktning, strategier samt för prioritering och fokus. I många fall kommer dock ärenden 

vara av sådan dignitet att de bör beslutas i kommunfullmäktige.  

Nämnders och styrelsers roll påverkas naturligtvis av att kommunstyrelsens ansvar och 

mandat förändras. Nämnderna och styrelserna är dock fortsatt ansvariga inför 

kommunfullmäktige inom respektive verksamhetsområde. Inriktningsstyrd samverkan 

innebär en begränsning av nämndernas mandat för långsiktiga strategier, men ger också 

ett förtydligande av vad fullmäktige förväntar sig av nämnderna inom respektive 

ansvarsområde. Inriktningsstyrd samverkan innebär att den huvudsakliga styrningen av 

fysisk planering och genomförande fortsatt tydligt ligger inom ansvaret för nämnder och 

styrelser.  

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning rollen att skapa en 

gemensam bild av läget i stadsutvecklingen och att ta fram förslag till mål och riktning 

för hela stadens stadsutvecklingsarbete, för att samordna arbetet med prioritering och 

fokus av genomförande för att nå mål och riktningar för stadsutvecklingen samt ta fram 

förslag till inriktningar för utpekade satsningar och projekt. Stadsledningskontoret 

förväntas också föreslå och underhålla de övergripande staden-gemensamma processer 

som krävs för att samverkansmodellen ska fungera.  

Det är avgörande för såväl kommunstyrelsen som för nämnderna och styrelserna att 

kommunstyrelsen styrning hålls på en övergripande nivå dels för att inte överlasta 

kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med alltför detaljerade frågor, men 

framförallt för att säkra nämndernas och styrelsernas ansvarstagande och handlingsfrihet 

inom sina respektive verksamhetsområden. Vilken nivå som är rätt för kommunstyrelsens 

styrning kommer sannolikt att variera över tid och stadsledningskontoret bör aktivt 

anpassa nivån på förslag till beslut. Stadsledningskontorets arbetssätt måste formas så att 

kommunstyrelsens mandat används bara där det är nödvändigt för att förtydliga 

nämndernas och styrelsernas gemensamma stadsutvecklingsuppdrag. 
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Förändrade mandat 

Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd samverkan: 

Kommunstyrelsen får förtydligat och utökat ansvar och mandat för att: 

• ta fram, föreslå och kommunicera övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• dela ut uppdrag till nämnd och styrelse att ta fram eller bidra i framtagande av 

strategier för stadens stadsutveckling 

• i samverkan ta fram, förändra, förtydliga och komplettera stadens prioritering och 

fokus för stadsutveckling som utgör underlag för nämnders och styrelsers 

verksamhetsplanering 

• föreslå inriktning och justera densamma för utpekade satsningar och projekt  

• aktivt samordna och koordinera nämnders och styrelsers arbete 

Det förändrade ansvaret och mandatet att i viss mån styra nämnders och styrelsers arbete 

bedöms troligen kräva justeringar av kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnd/styrelse får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan:  

• bidra i arbetet med att ta fram övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• ta fram underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus 

• enligt uppdrag arbeta fram samt bidra i arbetet med att ta fram strategier med 

påverkan på hela staden 

Utöver detta har nämnderna och styrelserna fortsatt ansvar för att genomföra stadens 

stadsutveckling och för styrning av genomförandet. 

Ansvaren bedöms innefattas i reglementen och bolagsordningar varför de inte behöver 

justeras i ett inledningsskede. Beroende av vilken detaljnivå kommunstyrelsen önskar 

hålla styrning av prioritering och fokus samt utpekade satsningar och projekt på kan 

förtydliganden av reglementen komma att behövas. Sådana justeringar kan då göras i 

ordinarie översyner.  

Stadsledningskontoret får av kommunstyrelsen förtydligat och utökat uppdrag att: 

• skapa kunskapsunderlag för, ta fram förslag till och kommunicera övergripande 

mål och riktning för stadens stadsutveckling 

• samordna och skapa beslutsunderlag till kommunstyrelsen om ”Prioritering och 

fokus” och justeringar av detta 

• ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen med uppdrag för framtagande av 

styrande dokument inom stadsutveckling för hela staden och förslag till hantering 

av målkonflikter mellan dessa 

• kvalitetssäkra och bedöma förslag till eller ny inriktning för utpekade satsningar 

och projekt 

• aktivt samordna och koordinera förvaltningar och bolags arbete 
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Styrkor och bedömda effekter   

Utifrån följeforskning, omvärldsbevakning, teoretisk bakgrund och de intervjuer som 

utredningen gjort med tjänstepersoner inom staden har styrkor och bedömda effekter av 

införandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt 

inriktningsstyrd samverkan sammanställts enligt nedan. 

Styrkor Bedömda effekter 

Tillför ett arbete med långsiktig 

planering i stadsutvecklingen vilken 

säkerställer gemensamma riktningar och 

mål för stadens arbete. Detta finns idag 

inte placerat på en nämnd eller styrelse. 

• Tydligt för både medborgare, näringsliv och hela 

stadens organisation om vad staden vill med 

stadsutvecklingen, vilket möjliggör kraftsamling 

med gemensam riktning för samtliga aktörer.  

• Underlättar sammanvägning av stadsutvecklingen 

med stadens övriga målsättningar för andra 

verksamhetsområden. 

• Ger möjlighet att ha en enhetlig och tydlig röst i 

den övergripande och långsiktiga stadsutvecklingen 

för staden 

Skapar förståelse för helheten och det 

blir lättare att sätta delar av 

stadsutvecklingen i sitt sammanhang 

genom utvecklade underlag 

• Effektivare styrning såväl som arbetssätt och 

organisation baserat på bättre kunskapsunderlag 

och gemensam förståelse för helheten 

• Möjlighet att konstruktivt hantera prioriteringar och 

målkonflikter med ett hela-stadenperspektiv 

Tillskapar arbetssätt och processer för 

att möjliggöra effektivare samverkan för 

strategier, prioritering och fokus såväl 

som utpekade satsningar och projekt 

• Ökad styrning mot samverkan kommer leda till en 

effektivare framdrift. Detta som följd av att alla 

arbetar mot samma mål och att arbetet går i takt 

utifrån satt prioritering 

• Nya arbetsformer med en tydlig ansvarsfördelning 

skapar en utvecklad och effektiv samverkanskultur 

som i sin tur ger en ökad arbetsglädje 

• Nya arbetssätt möjliggör en tidigare identifiering av 

avvikelser från angiven inriktning   

Tydligare organisation i stadens arbete 

med stadsutveckling 

• Skapar en röd tråd i styrningen av 

stadsutvecklingen där kommunstyrelsen får ett 

uttalat beslutsmandat för riktning och övergripande 

prioritering för stadsutvecklingen, men där ansvar 

och mandat för framtagande av strategier, fysisk 

planering och genomförande ligger kvar på 

nämnder och styrelser. 
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Inriktningsstyrd samverkan och lokalsekretariatets uppdrag 

Vid en jämförelse av Inriktningsstyrd samverkan och Lokalsekretariatets arbetsuppgifter 

framkommer att delar av Lokalsekretariatets nuvarande verksamheter passar väl i den 

föreslagna modellens tre ansvarsområden.   

• Mål och riktning – Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt underlag av strategisk 

karaktär som syftar till att identifiera och följa upp framtida behov av lokaler för 

kommunal service vilket är ett viktigt ingångsvärde, både genom att synliggöra 

lokalbehov av påföljande investeringsbehov, i den långsiktiga planeringen av 

stadsutvecklingsarbetet.   

• Prioritering och fokus – Utifrån lokalförsörjningsplanen kan stadens behov av 

lokaler för kommunal service tydligt identifieras och integreras i arbetet med att 

prioritera och peka ut vilket fokus stadens stadsutvecklingsarbete behöver för att 

möta satta mål och inriktningar för staden som helhet.   

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – När lokaler för kommunal 

service pekas ut som ett prioriterat fokus eller när det ska planeras och byggas ut 

kommunal service av strategisk karaktär finns möjlighet att styra detta på samma sätt 

som utpekade stadsutvecklingsprojekt.   

Det utkast till lokalförsörjningsprogram som lokalsekretariatet utarbetat i samverkan med 

stadens förvaltningar och bolag föreslår en plattform för strategisk styrning av 

lokalförsörjningen för kommunal service. Utöver arbetet med lokalförsörjningsplanen 

föreslås att det ska tas fram riktlinjer för hur styrningen och ansvarsfördelningen i lokal-

försörjningsprocessen ska fungera. Lokalsekretariatet skulle efter beslut om antagande av 

programmet få en roll för den långsiktiga planeringen i lokalförsörjningsprocessen av 

kommunal service som ligger i linje med modellen Inriktningsstyrd samverkan. Införs 

även Inriktningsstyrd samverkan behandlas lokalförsörjning som andra 

stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen 

Förutsättningar och begränsningar 

Förslaget till funktion och ansvar för en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen bygger på att nämnders och styrelsers 

ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att kommunfullmäktige önskar att 

kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens fysiska utveckling och att 

kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta. Det bör därför övervägas om 

införande av en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen också innebär 

behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Inriktningsstyrd samverkan är ett samverkansförslag vilket innebär att modellen är 

beroende av att nämnder och styrelser är engagerade i att bidra i de samverkansprocesser 

som kommunstyrelsen beslutar om och att de är beredda att fördela resurser till både 

samverkan och till de arbetsuppgifter som samverkan resulterar i. Det kräver att nämnder 

och styrelser fortsätter arbeta för en förbättrad samverkanskultur i genomförandet av 

beslutade åtgärder och att de förvaltningsövergripande processer som finns redan idag 

utvecklas vidare. En funktion för långsiktig planering under kommunstyrelsen behöver 

finna former och forum för att skapa och stärka samverkans- och kunskapsprocesser. 

Dessa processer ska bidra till att skapa ett sammanhängande system samtidigt som det 

behöver finnas utrymme för att omhänderta och fånga upp de chanser, 

omvärldsförändringar och tillfälligheter som uppstår både inom staden som organisation 
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och som fysisk och social företeelse. Funktionen behöver hela tiden sträva efter att öka 

förståelsen för helheten och att söka nya lösningar. Det har därför betydelse att besätta 

funktionens roller med kompetenser med förmåga att förstå och förklara både 

stadsutveckling, roller och funktioner inom Göteborgs Stad som helhet. Det ställer även 

krav på kompetens och förmåga att samla kunskap, engagemang och föra samtal som 

bidrar till att bygga den gemensamma förståelsen.  

Avgörande för en samverkansbaserad styrning är att de ingående nämnderna och 

styrelserna följs upp och rapporterar på sin gemensamma prestation oavsett 

verksamhetsområde. Införandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan behöver därför ske i 

samklang med annan övergripande styrning i staden, så som stadens budget och former 

för uppföljning. Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget fungerar väl ihop med 

de bedömningar som kontoret gör i övrigt avseende de förändringar som inletts kring 

budget- och uppföljningsprocesser och de behov av en utvecklad investeringsstyrning 

som lyfts i samband med överlämnandet av budgetförutsättningar 2020-2022.  

Bedömningen är dock att det fortsatt krävs en utveckling av nämnder och styrelsers 

interna styrprocesser och arbetsformer för att en Inriktningsstyrd samverkan ska kunna 

fungera på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget förutsätter även att det samordningsansvar 

och -mandat som finns utfördelat på nämnder och styrelser idag, bland annat vad det 

gäller exploateringsverksamheten eller utpekade övergripande projekt, inte överförs till 

den föreslagna strategiska planeringsfunktionen under kommunstyrelsen utan ligger kvar 

som idag och ger underlag till en mer övergripande prioritering och fokus. 

Fullt införd är Inriktningsstyrd samverkan beroende av att staden har en övergripande 

riktning för stadsutvecklingen, antingen som en politiskt driven vision eller som en 

framskriven utvecklingstrend att förhålla sig till. Utan detta blir det svårt att skapa 

engagemang kring gemensamma strategier och prioriteringar. Det innebär att 

kommunstyrelsen behöver engageras i övergripande mål och riktning för stadens 

långsiktiga stadsutveckling.  

Resursbehov 

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstid beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen av prioritering och fokus samt utpekade 

satsningar och projekt ska vara. Idag har stadsledningskontoret liknande uppgifter inom 

till exempel omvärldsbevakning, lokalsekretariatet och det särskilda uppdraget med 

koordinering av Älvstaden, men även andra delar av kontorets arbete är närliggande de 

arbetssätt som föreslås för en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

enligt Inriktningsstyrd samverkan. Funktionens uppgifter behöver konkretiseras 

ytterligare och planeras tillsammans med kontorets befintliga verksamhet för att inför ett 

genomförande avgöra omfattningen i årsarbetstid för en funktion. 

För nämnder och styrelser bedöms Inriktningsstyrd samverkan inledningsvis bara ha en 

marginell påverkan på resursbehov. En ökad tydlighet i stadens riktning och förmåga till 

övergripande prioriteringar inom stadsutveckling bedöms dock på sikt innebära 

betydande effektiviseringsvinster i arbetet inom förvaltningar och bolag. Förslaget 

innebär inga egentliga ytterligare arbetsuppgifter för förvaltningar och bolag och inte 
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heller att några betydande arbetsuppgifter lyfts bort. Sammantaget är bedömningen att de 

arbetsuppgifter som förvaltningar och bolag inte längre behöver utföra eller som förs över 

till andra förvaltningar som mest motsvarar enstaka årsarbetstider.  

 

Bortvalda modeller för en strategisk planeringsfunktion 
Inom ramen för utredningen har utöver inriktningsstyrd samverkan fyra ytterligare 

modeller på hur en funktion för strategisk planering av stadsutveckling under 

kommunstyrelsen skulle kunna se ut utvärderats.  

De modeller som utvärderats beskrivs kortfattat nedan med fokus på vilka styrprinciper 

som ligger till grund för funktionens utformning samt ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och nämnd/styrelse. Avslutningsvis beskrivs 

kortfattat varför modellen inte förordas. 

Stärkt samverkan (det blå alternativet) 

Denna modell för hur en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 

kunna utformas bygger primärt på informations- och kunskapsstyrning och tar 

utgångspunkt i kommunstyrelsens efterfrågan på mer gemensam styrinformation som 

möjliggör att beslut tas med bra beslutsunderlag på rätt nivå.  

Den strategiska planeringsfunktionens roll blir att samla och koordinera information för 

att kunna påvisa vad som pågår i stadens stadsutvecklingsarbete. Stadsledningskontoret 

skulle kunna skapa en arena för gemensam samordning och avvägningar på strategisk 

nivå men kommunstyrelsen skulle inte ges mandat att ge inriktning eller justerad 

inriktning, utan detta ligger helt på kommunfullmäktige respektive nämnd/styrelse. 

Nämnderna behåller i stort sett dagens ansvar, mandat och resurser och ansvarar för att 

driva strategiska frågor som idag. Resursmässigt skulle det innebära en begränsad 

funktion på stadsledningskontoret som till stor del kan bemannas från dagens 

organisation.   
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Modellens styrkor är att det skulle innebär mindre förändring vilken kan bidra till en 

samlad kunskapsbas som underlag för styrning genom beredning och beslut i 

kommunfullmäktige. Modellens svagheter är att effekten riskerar att utebli då 

stadsledningskontoret skulle sakna verktyg för att säkra ökad samverkan och lösa 

målkonflikter och att förslagets ringa omfattning troligen skulle innebära en besvikelse i 

stadens organisation som generellt enligt intervjuerna efterfrågar strategisk styrning.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stärkt samverkan: 

• inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med övergripande mål och riktning och 

prioritering och fokus som organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer 

och 

• inte resultera i den ökade styrningen av utpekade satsningar och projekt som 

kommunstyrelsen efterfrågar.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att risken är för stor att en utformning av en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt alternativet Stärkt 

samverkan inte skulle realisera tillräckligt många nyttor som följd av förändringens ringa 

omfattning mot dagens struktur.  

Taktiskt styrd samverkan (det gula alternativet) 

Arbetssättet enligt Taktiskt styrd samverkan bygger till stor del på processtyrning, där 

stadsledningskontoret får rollen att skapa och driva processen för att samordna det 

övergripande prioriteringsarbetet i staden men med utgångspunkt i befintliga styrande 

dokument. Det innebär dessutom en stärkt styrning av de utpekade satsningarna och 

projekten genom att stadsledningskontoret har möjlighet att ta en mer aktiv roll. 

Resultatet av arbetet med prioritering och fokus skulle bli ett underlag för 

nämndernas/styrelsernas budgetarbete.  

I denna modell skulle kommunstyrelsen få ett vidgat ansvar för att samordna stadens 

arbete med att peka ut prioritering och fokus för stadsutvecklingsarbetet och ge inriktning 

till utpekade satsningar och projekt. Nämnder och styrelser skulle fortsatt ansvara för 

övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling samt framtagande 

av styrande dokument inom respektive ansvarsområde. Resursmässigt skulle denna 

modell till utformning innebära en mindre funktion på stadsledningskontoret som primärt 

gör arbetsuppgifter som inte utförs i nämnder och styrelse i någon större utsträckning 

idag varför funktionen skulle bemannas med ny personal.  

Modellens styrkor är att det genom att samordna prioriteringsarbetet skulle möjliggöra att 

arbetet drivs fram mer i takt och mot gemensamma mål och riktning samt att styrningen 

av de utpekade satsningarna och projekten skulle öka. Svagheten är att arbetet med 

prioritering och fokus skulle utgå från dagens styrande dokument samt prognoser om 

framtiden snarare än en gemensamt framarbetad och förankrad långsiktig inriktning för 

arbetet. Det riskerar leda till legitimitets- och samordningsproblem i prioriteringsarbetet.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Taktiskt styrd samverkan: 

• inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med de övergripande mål och riktning som 

organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer och som bidrar som grund 

för prioritering och fokus. 
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Sammanfattningsvis bedöms det vidare att en utformning enligt Taktiskt styrd samverkan 

inte skulle resultera i en tillräckligt god grund att bedriva arbetet med prioritering och 

fokus utifrån varför önskade effekter av en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen enligt denna modell riskerar utebli.   

Styrning genom vision och prioritering (det gröna alternativet)   

Styrning genom vision och prioritering bygger på en mix av central målstyrning för den 

långsiktiga planeringen – mål och riktning – och arbetet med prioritering och fokus och 

en helt utfördelad styrning avseende utpekade satsningar och projekt. Den strategiska 

planeringsfunktionen under kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att driva och samordna 

arbetet med att peka ut de övergripande målen och riktningen samt prioritering och fokus 

för stadsutvecklingsarbetet. Dessutom skulle stadsledningskontoret arbeta med att följa 

upp och kvalitetssäkra utfallet av den utpekade riktningen.  

Kommunstyrelsen skulle i denna utformning få utökat mandat avseende mål och riktning 

såväl som prioritering och fokus medan nämnderna och styrelserna förväntas ta ansvar för 

att leverera önskad inriktning och styra de utpekade satsningarna och projekten med 

utgångspunkt i av kommunstyrelsen beslutad inriktning. Denna modell skulle 

resursmässigt innebära en förhållandevis stor funktion på stadsledningskontoret som till 

stora delar skulle kunna bemannas med resurser från förvaltningarna som i denna modell 

får ett minskat ansvar för strategisk planering.  

De styrkor som identifierats är att det tillförs en central styrning avseende de 

övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och för det stadengemensamma 

arbetet med prioritering och fokus som inte finns i någon större omfattning idag samt att 

det ger en tydlig ansvarsfördelning organisatoriskt. Svagheterna i modellen är att det 

saknas styrning av genomförandet av mål, riktning och prioriteringar såväl som för 

utpekade satsningar och projekt. Det riskerar även att urlaka den strategiska kompetensen 

då förvaltningar och bolag troligen inte kan komma att behålla den strategiska 

kompetensen samt att kompetensen på stadsledningskontorets riskerar att förlora 

kontakten med verksamheten.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Styrning genom vision och 

prioritering: 

• Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen som ansvarar för att ta fram de övergripande 

målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva arbetet med prioritering 

och fokus med stöd av förvaltningars och bolags input men  

• Det skulle inte resultera i den ökade strategiska styrning av utpekade satsningar 

och projekt som kommunstyrelsen efterfrågar.    

Sammanfattningsvis bedöms modellen innebära en alltför stor förändring att genomföra 

inom ramen för befintlig organisation såväl som kultur. Ett så pass utökat ansvar för de 

övergripande målen och riktningen såväl som prioritering och fokus på kommunstyrelsen 

skulle innebära en betydande arbetsmängd och en stor funktion på stadsledningskontoret 

med en risk för bristande verksamhetsförankring.     

Stark central styrning (det lila alternativet)  

En Stark central styrning bygger primärt på målstyrning och processtyrning genom 

processägarskap. Den strategiska planeringsfunktionen på stadsledningskontoret skulle i 
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denna modell få rollen att driva den strategiska styrningen av stadens stadsutveckling 

både avseende de övergripande målen och riktning, prioritering och fokus samt strategisk 

styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna/styrelse skulle 

kommunstyrelsen få ansvar för strategisk styrning medan nämnder och styrelser blir mer 

utförarorganisationer med ansvar för att verkställa utpekad riktning. I denna modell blir 

funktionen på stadsledningskontoret resursmässigt en stor funktion som bemannas både 

av personal från dagens förvaltningar och bolag men även med ytterligare resurser.  

Modellens styrkor är en tydligare beslutsprocess där det är tydligt vem som ansvarar för 

vad och det finns en tydlig koppling till kommunfullmäktiges budget där prioritering och 

fokus blir det samlade budgetunderlaget för nämndernas och styrelsernas budget. 

Modellens svagheter är att det innebär en avsevärd central maktförskjutning för 

strategiska frågor som skulle resultera i en omfattande arbetsmängd för kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige där risken är stor att nämnder och styrelser skulle tappa 

initiativförmågan. Förslaget innebär dessutom en orealistiskt stor funktion på 

stadsledningskontoret som ligger långt ifrån hur övrig verksamhet på 

stadsledningskontoret drivs. 

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stark central styrning: 

• Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen som i detta alternativ ansvarar för att själva ta fram de 

efterfrågade övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva 

arbetet med prioritering och fokus.  

• Det skulle även innebära en utökad strategisk styrning av utpekade satsningar och 

projekt avseende både inriktning och uppföljning.  

Sammanfattningsvis har modellen valts bort då inte anses realistiskt att införa i dagens 

organisationsform med nuvarande styrmodell.   
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Del 3: Praktisk och teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av det material som samlats in under en 

första utredningsfas, då intervjuer inom och utanför Göteborgs Stad genomfördes 

tillsammans med en översiktlig omvärldsstudie samt en genomgång av aktuell forskning. 

Intervjuer med förvaltningar, bolag och externa parter 
Ett stort antal personer och grupperingar har intervjuats; inom stadsledningskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, 

kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, idrott och föreningsförvaltningen, 

lokalförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna, förskole- och 

grundskoleförvaltningarna men även personer inom Stadshus AB, Älvstranden utveckling 

AB, Higab AB, Parkeringsbolaget AB, Business Region Göteborg, Framtiden AB och 

Göteborg Energi AB. För att få ett externt perspektiv har även representanter från 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen och Trafikverket intervjuats. 

Samma frågemall användes till alla intervjuer. Frågorna var: 

1. Långsiktig planering i en funktion på SLK, vilken nytta kan detta ge för staden 

och för de vi är till för? 

2. Långsiktig planering i en funktion på SLK, finns det någon farhåga? 

3. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, vilken nytta kan 

detta ge för staden och för de vi är till för? 

4. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, finns det någon 

farhåga? 

5. Vad ska en sådan funktion arbeta med. Vilka är arbetsuppgifterna? 

 

Övergripande sammanställning av identifierade nyttor och farhågor 

Generellt kan intervjuerna sägas ge att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen är efterfrågad och att intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor 

än farhågor med inrättandet av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering 

och ger en övergripande strategisk styrning. Men, styrningen behöver ske med god 

kunskap, i samverkan och får inte vara detaljorienterad eller oflexibel. 

En slutsats efter intervjuerna är att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen ska hantera och medverka i tre delar av stadsutvecklingsprocessen 

snarare än de två som beskrivs i utredningsuppdraget. Den fortsatta sammanställningen 

kommer därför att utgå från att det är tre delar i en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen som utreds: Mål och riktning, Vad vill vi med staden?, Prioritering och 

fokus – Vad ska vi göra? och Att strategiskt styra utpekade satsningar och projekt – Vad 

ska vi uppnå och hur går det? 

Många av de som intervjuats lyfter några återkommande frågor som grundläggande 

förutsättningar för att vi ska få ett bra resultat av stadsutvecklingsprocessen för 

göteborgarna.  

• Hela kedjan från riktning, ide, genomförande och drift behöver hänga ihop. Den 

strategiska pusselbiten fattas idag och behöver förstärkas. Därför ser de intervjuade 

generellt att det är ett bra förslag att en funktion för strategisk planering inrättas under 
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kommunstyrelsen. Viktigt är att tänka på att detta är ett komplement och att 

förvaltningar och bolag behöver ansvara för och fortsätta att utveckla helhetssyn och 

samverkan sinsemellan. 

• En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen bör inte ta över 

förvaltningarnas arbete utan behöver istället bidra att ge tydliga förutsättningar till 

fackförvaltningar och bolag i deras fortsatta arbete. En nytta är om funktionen kan ge 

och definiera handlingsutrymme inom vilket förvaltningar och bolag kan fortsätta att i 

samverkan med andra aktörer styra över sina delar av processen.  

• Att öka den strategiska planeringen och samverkan handlar om att arbeta med att 

utveckla både kultur och struktur, där båda är lika viktiga. Stadens förvaltningar och 

bolag mäts idag främst i vertikal led, i respektive stuprör, och då syns inte alltid 

effekterna av samverkan, och systematiken stöttar inte en samverkanskultur. 

Utveckling av kultur och struktur måste hänga samman. 

Nedan följer några röster från intervjuerna, som också har återkommit många gånger på 

ungefär samma sätt. Det som återges nedan är ungefärliga citat:  

”Det övergripande syftet är att vi ska använda kommunens resurser på ett mer effektivt 

sätt, att undvika dubbelarbete och att undvika att vi låser fast varandra genom att 

prioritera olika. Vi ska göra detta för att göteborgarna ska få ut mer och bättre inom 

området stadsutveckling 

”Nyttan av detta är uppenbar för staden. Men nyttan gäller inte bara för staden. Den 

gäller för Västsverige där Göteborg idag är den stora kärnan i regionen. Staden behöver 

därför tala med en röst för att regionen sedan ska kunna ha en stark röst i ett nationellt 

perspektiv. 

”Säkerställa att Göteborg långsiktigt utvecklas i den riktning som Staden pekat ut och att 

resurser används på effektivt sätt” 

”Göra tydligt för göteborgarna, omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning 

vi vill att staden långsiktigt ska utvecklas”  
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Nyttor och farhågor med en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 

farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 

stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områden som identifierats efter 

intervjufasen. 

 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 

riktning, Vad 

vill man med 

staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 

bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 

möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 

säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 

operativ och inte för 

verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 

riskera att vara fel 

Prioritering och 

fokus, Vad ska 

man välja att 

göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 

– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 

gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 

riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 

andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 

legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 

styra utpekade 

satsningar och 

projekt – Vad 

ska man uppnå 

och hur går 

det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 

och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 

processer, rutiner, verktyg och 

system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 

 

Nyttor: Mål och riktning 

Samla kunskap: Flera av de intervjuande anger att det är en nytta att samla övergripande 

kunskap om stadsutveckling i staden och omvärlden inom en organisation. Då skapas 

bättre förutsättningar att skapa en helhetsbild med helastaden-perspektivet i fokus. Den 

helhetsbilden skulle i sin tur möjliggöra: 

• Bättre underlag och analyser – både genom en samlad och gemensam 

styrinformation till politiken, förbättrade beslutsunderlag där frågor sätts i ett 

tydligt sammanhang, gemensam behovsanalys och genom att det blir enklare att 

genomföra scenarioanalyser för stadens utmaningar, gällande både mjuka och 

hårda frågor 

• Öka innovationskraft – bättre analyser som skapar bättre förutsättningar att 

kraftsamla kring frågor.  
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• En gemensam röst i stadens stadsutveckling – En funktion som kan vara tydlig i 

den komplexa helheten och som kan kommunicera ut den långsiktiga 

inriktningen för vad politiken vill med stadsutvecklingen till såväl medborgare 

och näringsliv i staden som regionala och nationella myndigheter.   

Gemensam riktning, vision och målbild: Flera av de intervjuade efterfrågar en 

gemensam vision, inriktning och målbild för vad stadsutvecklingen ska resultera i på lång 

sikt – en inriktning för vad stadens verksamhet ska och inte ska uppnå. Man säger att en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle kunna vara en naturlig aktör 

att driva arbetet med att skapa underlag för en politiskt beslutad, gemensam vision och 

målbild för stadens stadsutveckling med ett perspektiv på hela staden.  

En gemensam övergripande målbild och riktning anges underlätta arbetet med att sätta 

mer detaljerade mål för de involverade aktörerna, likväl som en ökad möjlighet till 

samordning, gemensamma arbetssätt och prioritering av resurser vilket skulle kunna ge 

en ökad effektivitet i stadsbyggandet. Man ser att det även skulle kunna bidra till att 

motverka övergripande målkonflikter och underlätta för verksamheterna att fokusera på 

sina respektive uppdrag.  

Ökad demokrati och öppenhet: I intervjuerna framhålls att staden genom en 

strukturerad process för att identifiera den långsiktiga riktningen för stadens 

stadsutveckling kan ökar möjligheterna att tidigt i arbetet lyfta olika perspektiv och viljor.  

Finansiering: En central funktion under kommunstyrelsen som har en samlad kunskap 

och omvärldsanalys skulle kunna driva arbetet med att säkra statlig finansiering och styra 

den till där den gör mest nytta för staden. Funktionen skulle även kunna delta i det tidiga 

arbetet med att sätta finansieringslösningar för de betydande projekten som ska 

genomföras och säkerställa dem.  

Farhågor: Mål och riktning  

Genomförbarhet: En farhåga som lyfts i intervjuerna är om det är praktiskt möjligt att 

skapa denna typ av långsiktig planeringsfunktion som har tydliga effekter för styrningen. 

Man ser att stadsutveckling i Göteborg är komplexa processer och i kombination med ett 

behov av bred politisk styrning tydligt kopplad till funktionens uppdrag gör att det finns 

ett ifrågasättande om det är möjligt att uppnå önskat resultat?  

Ansvarsfördelning: Med en långsiktig planeringsfunktion under kommunstyrelsen som 

ska bidra till ökad styrning lyfter de intervjuade farhågor om hur styrningen och 

ansvarsfördelningen skulle se ut mellan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och 

nämnder/styrelser såväl som mellan stadsledningskontoret och förvaltningar/bolag. En 

risk som nämns är att om ansvaret centraliseras kommer nämnder och styrelser att bli 

mindre engagerade i att bidra till den långsiktiga planeringen. Farhågan är att en funktion 

kommer att innebära en maktförskjutning som gör att nämnder och styrelser känner ett 

minskat ansvar och mandat för sina respektive ansvarsområden och uppgifter. Det skulle 

också kunna innebära att förvaltningar och bolag får svårt att behålla viss kompetens. 

Rollen som långsiktig planeringsfunktion: Det lyfts flera farhågor kopplat till själva 

rollen och utförandet av den långsiktiga planeringen. Bland annat lyfts det som en risk att 

hitta en avvägd balans mellan att funktionen blir för operativ och att funktionens arbete 

görs för långt ifrån verksamheten och därmed inte blir förankrad i verkligheten.  
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Dessutom lyfts farhågor om det är möjligt att upprätthålla en långsiktig planeringsroll 

över tid och vidare att det finns risk att funktionen blir för trög och kan hämma 

kreativitet, innovation och eldsjälar.  

En annan farhåga som lyfts är att om den långsiktiga planeringsfunktionen väljer för 

tidigt och gör fel val kan det blir svårt att hantera och det kommer bli tydligare när det 

gjorts felaktiga vägval.  

Kultur: Det finns en upplevelse hos några av dem som intervjuas att arbetet med 

stadsutveckling idag i delar har en kultur där fattade beslut inte behöver följas, speciellt 

om det finns målkonflikter mellan olika beslut. Att inrätta en långsiktig 

planeringsfunktion som arbetar fram inriktning för staden som sedan inte följs av 

nämnder, förvaltningar och styrelser och dess bolag med en kultur där beslut inte följs 

kommer inte resultera i de önskade nyttorna av funktionen.  

Nyttor: Prioritering och fokus 

Samordnad prioritering – ett arbete som går i takt: De intervjuade säger att en nytta 

med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen är att om en funktion kan 

bereda, underlätta och föreslå vägval i stadsutvecklingsarbetet skulle detta underlätta att 

arbetet i stadens olika verksamheter går i takt och smart nyttjar gemensamma resurser. 

Kommunfullmäktige med stöd av kommunstyrelsen skulle ges möjlighet att enklare göra 

en samlad övergripande prioritering vilken skulle fungera som en ram för 

förvaltningarnas verksamhetsplanering. Enligt intervjupersonerna är detta angeläget i ett 

läge där staden har brist på personella resurser men även då de offentliga finanserna 

kommer att vara mer begränsade. Staden behöver då tydligare välja vilka fokus, åtgärder 

och projekt som ska genomföras och inte. En funktion under kommunstyrelsen kan enligt 

intervjuerna också troligen underlätta för och stötta organisationen i att hantera eventuella 

oväntade händelser i omvärlden som får påverkan på stadsutvecklingsarbetet.  

Ekonomiskt perspektiv: I intervjuerna lyfts att en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen skulle skapa möjlighet att samlat beskriva ekonomiska effekter 

och konsekvenser av stadsutvecklingen. Det skulle även underlätta resonemang i de fall 

kostnad och nytta inte uppstår på samma ställe, organisatoriskt eller geografiskt. 

Underlättar värdeskapande stadsutveckling: Det finns flera perspektiv på 

värdeskapande stadsutveckling, både sociala och ekonomiska. De intervjuade säger i flera 

fall att genom att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ges 

möjligheter att skapa en gemensam ram för arbetet som kan underlätta att driva 

värdeskapande stadsutveckling ur båda perspektiven. De komplexa frågorna skulle kunna 

få en tydligare uttalad ram att arbeta utifrån.  

Uppföljningsbart: Några intervjupersoner menar att en tydligare målbild av vad staden 

vill uppnå och vad som är prioriterat menar skulle underlätta uppföljning av resultaten – 

når vi de resultat som avsågs? Det kan bli enklare att fånga frågor och behov som faller 

mellan olika verksamheters ansvar och ge en större flexibilitet.   

Arbetsglädje: En nytta som lyfts är att om en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen arbetar fram en politiskt beslutad prioritering och fokus så kan det 

minska gnissel och målkonflikter mellan stadens verksamheter. Det skulle troligen 

resultera i en ökad arbetsglädje.  
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Tydlighet och goodwill mot marknaden: Det poängteras vidare att en samlad 

prioritering och fokus skulle kunna resultera i en ökad tydlighet mot marknaden kring 

stadens förväntningar och planering.  

Farhågor: Prioritering och fokus  

Konsekvens av att styra: De intervjuade säger att om funktionen för strategisk planering 

under kommunstyrelsen ska få ett mandat bygger det på att det finns en politisk vilja att 

tydligt välja och därmed också välja bort. Det ställer även krav på den politiska 

organisationen att ta de beslut som behövs för att skapa efterfrågad prioritering. Några av 

de intervjuade säger att detta kan ställa krav på förändrade politiska arbetsformer med 

politisk beredning och dialog. I intervjuerna framkommer att arbetet med prioritering och 

fokus behöver synkroniseras med budgetprocessen för att det inte ska bli för 

resurskrävande.  

Krav på funktionen: Att skapa en effektiv funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen för att driva arbetet med att välja kräver mycket av funktionen. Enligt 

de intervjuade behöver funktionen bland annat få rätt mandat för att resultatet blir legitimt 

i resten av organisationen, men det krävs också en väldigt god strategisk kompetens. De 

intervjuade framhåller att funktionen behöver samverka, ta fram underlag som det går att 

prioritera utifrån, hålla i helastaden perspektivet genom hela arbetet och hålla sig på 

strategisk nivå. Det är inte en enkel uppgift. Slutligen behöver funktionen kunna hantera 

byggherreperspektivet och den lobbyverksamhet som sannolikt kommer uppstå från 

marknaden om funktionen bildas. Samtidigt gäller det att inte tappa affärsmässigheten i 

arbetet.      

Risker vid felaktiga vägval: Det lyfts en farhåga att det vid felaktiga val kommer att få 

större konsekvenser än vad det får idag – om alla gör fel blir felet större. Även 

perspektivet att en styrd planering kan missa små insatser som kan ge stora nyttor lyfts.  

Omöjligt utan långsiktig planering: Avslutningsvis lyfts farhågan att funktionen för 

strategisk planering under kommunstyrelsen inte skulle kunna driva sitt arbete inom delen 

prioritering och fokus utan en väl genomarbetad långsiktig planering. Det skulle då 

saknas viktiga underlag att prioritera ifrån, nu gällande långsiktiga inriktningsdokument 

inrymmer alltför stora målkonflikter enligt de som intervjuats. 

Nyttor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  

Trygghetsskapande: En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 

enligt intervjuerna kunna se till att skapa ökad politisk trygghet--- genom att samordna 

processer och arbetsmodeller där till exempel politiska ställningstaganden görs i 

inriktningsbeslut. Men funktionen skulle även kunna bidra med modeller för och 

genomförande av kontinuerlig och sammanvägd rapportering av betydande projektet där 

dess risker, ekonomi och påverkan på andra perspektiv kan sättas i ett större 

sammanhang.  

Närvarande uppföljning: Med en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen med utökat mandat att följa de betydande projekten skulle det finnas en 

aktör som håller koll på projektet och dess leverans. Projektet skulle följas upp på 

helheten och inte i stuprören som idag, det skulle ge ett mer helhetligt underlag med 

uppföljning av tänkta leveranser och resultat, kostnadskontroll, livcykelekonomi och 
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investeringar för att kunna göra kloka vägval på helheten men även ge inriktning och 

eventuella förnyade inriktningar till projekt och andra satsningar. 

Döma i avvägningar: En nytta som lyfts med en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen för strategisk styrning av projekt är att funktionen skulle kunna stötta 

med avvägningar ur ett helastaden perspektiv i olika typer av målkonflikter. Det skulle 

kunna ge en ökad arbetsro i stadens verksamheter genom att ge en tydligare 

eskaleringsordning.  

Arbetssätt och kompetens: Funktionen för strategisk planering under kommunstyrelsen 

skulle även enligt intervjuerna kunna bidra i arbetet med att säkerställa att förvaltningar 

och bolag har den kompetens som krävs i kombination med synkade processer, rutiner, 

verktyg och system som möjliggör effektiv framdrift i stadsutvecklingsarbetet och en 

gemensam syn på resursbehov.    

Trovärdighet mot marknad och medborgare: En annan nytta som lyfts är att en 

tydligare central styrning skulle öka kommunens trovärdighet utåt.   

Farhågor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt 

Central maktförskjutning: En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

kan enligt vissa av de intervjuade innebära en maktförskjutning som riskerar att ”avlöva” 

nämnderna och styrelserna från sina mandat och ansvarstagande. Det uppstår en 

gränsdragnings-problematik mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan också 

innebära att organisationen blir mer oflexibel och trög om ytterligare en beslutsnivå 

införs. Det kan innebära långdragna beslutsprocesser som fördröjer projektens leveranser.  

Olika bild av vad som ska styras: En farhåga som lyfts är att begreppen styrning, 

strategiska, betydande och projekt tolkas olika av olika individer. Det innebär att stora 

krav ställs på tydligheten både i vilka projekt som ska styras av en funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen respektive vad en sådan styrning innebär i praktiken. 

Otydliga gränsdragningar riskerar att resultera i att kommunstyrelsen blir för operativ och 

detaljerad och att kommunstyrelsen involveras i mindre projekt som inte egentligen 

behöver strategisk styrning.   

Rapporteringsbörda för projekten: Mer omfattande rapportering från projekten till en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen kan enligt några av de 

intervjuade onödigt öka rapporteringsbördan på projekten. Det finns även en risk att 

funktionen under kommunstyrelsen inte har kompetens eller förmåga att ta till sig och 

agera på rapporteringen vilket gör den relativt meningslös.  

Aktuell följeforskning i Göteborgs Stad 
Under hela arbetet med att ta fram Vision Älvstaden och under det nu pågående arbetet 

med att realisera visionen i fysisk stadsplanering och utbyggnad av staden har en 

följeforskning varit kopplad till arbetet. I ett stort antal artiklar och böcker har Sara 

Brorström beskrivit hur staden organiseras och hur samverkan sker med omvärlden för att 

förverkliga Vision Älvstaden. Hon beskriver stadens förmåga att utveckla arbetsformer 

som utgår från visionens arbetsmodell; helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och 

lärande. 
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Även till samverkan inom BoStad2021, som är ett samarbete mellan stadens förvaltningar 

och näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder, har en följeforskning 

kopplats. Inom BoStad 2021 har samverkan gjort det möjligt med parallella processer och 

att på så sätt skapa effektivitet och samsyn. Följeforskningen visar på olika aspekter och 

förutsättningar för samverkan mellan de deltagande förvaltningarna och de bolag som 

medverkar i genomförande av den fysiska planeringen, bland annat kommenteras behovet 

av att utveckla en funktion för gemensam prioritering.  

Arbetsmodellerna för Älvstaden liksom BoStad 2021 syftar till att skapa organisering och 

utveckling av arbetssätt för att stärka samverkan mellan främst olika aktörer inom staden, 

men även med externa parter, för att tillsammans kraftsamla för att nå en gemensam 

målbild, uppdrag eller vision. 

Älvstaden har ett mer övergripande och långsiktigt samordningsfokus medan BoStad2021 

har ett mer konkret koordinerande fokus på samverkan i detaljplanering och 

genomförande. Detta ger skillnader i följeforskningarnas inriktning och resultat. Det finns 

dock genomgående iakttagelser. De tydligaste gemensamma observationerna visar på 

behovet av och svårigheterna med samverkan samt ett behov av gemensamt beslutade 

prioriteringar och samsyn för att underlätta samverkan. 

Behovet av samverkan  

Göteborgs Stad rymmer, inom stadsutvecklingsområdet, många aktörer med fördelat 

ansvar och mandat. Följeforskningen synliggör och framhåller att stadens stadsutveckling 

är baserad på och helt beroende av en fungerande samordning och samverkan mellan 

dessa aktörer. I följeforskningen understryks att det finns ett styrnings-gap och en 

otydlighet kring mandat mellan projektorganisationerna (samverkansorganisation) och 

linjeorganisationerna, vilket enligt följeforskningen medför: 

• en upplevelse av otydliga roller och ansvar  

• ledning och styrning efterfrågas som ett svar på otydligheten 

• grundläggande gemensamma prioriteringar eller förutsättningar efterfrågas inom 

och mellan olika projekt/initiativ och mellan samverkansorganisationerna och 

linjeorganisationerna 

Behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn 

Inom Älvstadsarbetet belyses behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn. 

Älvstadsvisionen styr mot en tydlig och bred förankrad inriktning/intention, men att den 

inte inkluderar en någon tydlig prioritering i tid, omfattning eller mellan olika initiativ. 

Det innebär att prioritering görs på flera olika ställen och nivåer i organisationen och på 

olika sätt samtidigt som inbyggda konflikter ”skjuts framåt” i processerna. Färdplanen är 

ett försök att skapa ett program för genomförande av Älvstaden och en inriktning för 

övergripande styrning och uppföljning av arbetet med Älvstaden, men har ännu inte fått 

tydlig effekt. 

Inom Bostad2021 åskådliggörs behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn i 

följeforskarnas rekommendationer kring en översiktliga strategisk planering för ökad 

samsyn, grundläggande förutsättningar i tidiga skeden samt att stadens aktörer som kan 

påverka framdriften koordineras och har resurser att delta.  
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I båda följeforskningarna avses företrädelsevis övergripande prioritering och 

förutsättningar för att skapa gemensam riktning och förståelse och inte en detaljerad 

styrning på ”lägre” och mer detaljerad nivå. 

Hur gör andra städer– en sammanfattning 
Inom utredningen har en kartläggning av andra städers modell, organisation och arbetssätt 

för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling genomförts. Kartläggningen 

bygger på intervjuer från Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, 

genomförda av PwC, ”Jämförande kartläggning av långsiktig kommunal planering av 

stadsutveckling samt strategisk styrning av betydande exploaterings- och 

investeringsprojekt” samt på egna intervjuer från Helsingborg och Malmö.   

Kartläggningen är en kunskapsbas att relatera till vid framtagande av förslag till modell 

för motsvarande styrning i Göteborg. Värt att notera är att lagstiftning, kultur och 

tradition inom politik samt organisation skiljer sig avsevärt mellan städerna och det är 

därför svårt att rakt av applicera en modell från en annan stad direkt i Göteborgs Stads 

kontext och organisering.  

Generellt kan sägas, vilket även konstaterades i tidigare arbete med översyn av 

facknämnder att de studerade städerna har färre organisationer engagerade i 

stadsutvecklingens olika skeden.  

Amsterdam  

Amsterdam har en folkmängd på cirka 822 000 (2015) och växer med närmare 11 000 

invånare och 5 000 bostäder per år. Amsterdams kommun är en stor markägare och 

största delen av byggnaderna i Amsterdam är byggda på mark som ägs av staden. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige med 9 beredningar samt ett College of Mayor 

and Alderspersons som består av borgmästaren och 8 vice borgmästare, varje 

borgmästare har ansvar för en portfölj av frågor. Två av borgmästarna och två av 

utskotten har ansvar inom stadsplanerings- och exploateringsfrågor. Det finns vidare sju 

stadsdelskommittéer. 

Organisering: Staden är organiserad i fyra ”servicekluster” varav ett är klustret för 

ekonomiska tjänster som hanterar stadsutveckling. Klustret har flera avdelningar som leds 

av var sin direktör. De avdelningar som främst hanterar stadsutveckling är ekonomi, 

stadsutveckling, mobilitet, det offentliga rummet, planering och hållbarhet samt 

bostadsbyggande. Det finns ingen central funktion med ansvar för planering inom staden, 

men det finns flera grupperingar på direktörsnivå för att koordinera arbetet inom fysisk 

planering. Kopplat till stadsdelarna finns sju stadsdelsorganisationer under 

stadsdelskommittéerna som har ansvar för lokala, mer operativa frågor. 

Styrande dokument och process: Amsterdam har ett flertal styrande dokument för 

stadsutveckling. ”Amsterdam 2040 Structural Vision” ger en långsiktig vision för staden 

med bland annat utbyggnad av 70 000 nya bostäder med tillhörande sociala och 

samhälleliga anläggningar fram till år 2040, men även strategier och utveckling av 

grönområden och allmän områdesutveckling. Staden har även en fastställd process 

(Plaberum) som varje större stadsutvecklingsprojekt i staden genomgår. Där beslutas efter 
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varje fas bland annat om innehåll i planen men även om ekonomiska resurser för 

genomförande.  

Köpenhamn  

Köpenhamn har en folkmängd på cirka 602 000 (2017) och växer med närmare 10 000 

invånare per år. Målet är 100 00 fler invånare 2027. Kommunen äger inte mycket mark 

utan den största delen ägs av privata fastighetsägare.  

Politisk styrning: Kommunfullmäktige som leds av Lord Mayor har sju utskott. Varje 

utskott har sin Mayor. Det är framförallt ekonomiutskottet, som leds av Lord Mayor, och 

teknik-och miljöutskottet som hanterar långsiktig kommunal planering samt 

exploaterings- och investeringsprojekt. Ekonomiutskottet har ansvar för den översiktliga 

fysiska planeringen, samt stadens investeringsplanering. 

Organisering: Sju förvaltningar som lyder under respektive utskott. De förvaltningar 

som är involverade i långsiktigt kommunal planering samt exploatering- och 

investeringsprojekten är ekonomiförvaltningen med specialenheten ”Centrum för 

stadsutveckling” som har 25 anställda och leder och styr den allmänna stadsutvecklingen 

inklusive bostadspolitik, samhälls- och trafik- planering mm, ¨Teknik- och 

miljöförvaltningen har 2200 anställda och ansvarar för lokal utvecklingsplan, detaljerade 

planer, arkitektur med mera samt för den dagliga operativa verksamheten för driften av 

staden. 

Styrande dokument och process. ”The finger plan” är ett övergripande 

strategidokument som beskriver inriktning för utvecklingen av Stor-köpenhamn. 

Dokumentet är framtaget på den regionala nivån. ”A metropolis for people, visions and 

goals for urban life in Copenhagen 2015”, är ett övergripande styrdokument antaget av 

fullmäktige som beskriver stadens vision. För den kommunala långsiktiga fysiska och 

därtill kopplade ekonomiska planeringen finns standardiserade rutiner och arbetssätt. 

Översiktsplanen för Köpenhamn är bindande och mer detaljerad än likande planer i 

Sverige. 

Oslo 

Oslo har en folkmängd på 668 000 (2017) personer och växer med 6700 personer per år, 

på senare år har stadens tillväxt minskat något. År 2040 beräknas Oslo ha 850 000 

invånare. 

Politisk styrning: Bystyret är Oslos kommunfullmäktige och har 5 sak-beredningar. En 

parlamentarisk styrmodell är grunden och byrådet är Oslos regering. Byrådet består av 8 

medlemmar, byråd, som alla har ansvar för var sin byråds-avdelning. Staden har också 15 

stadsdelsorganisationer, med egen politisk styrning. 

Organisering: Kommunen har 18 förvaltningar och fyra kommunala företag 

organiserade under 8 byråds-avdelningar. Plan- och byggnadsförvaltningen och 

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadsutvecklingen, men även organiseringen inom till 

exempel bolagen Oslo Havn och Kultur- och idrottsbygg har uppgifter i den fysiska 

utvecklingen av staden. 
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Styrande dokument och process: Kommunplanen är det övergripande 

förvaltningsdokumentet för Oslo kommun. Planen anger mål för den långsiktiga 

utvecklingen och visar riktningen för staden. Kommunplan 2018 ”Vår stad - Vår framtid” 

utgör kommunplanens sociala del och inkluderar en stadsutvecklingsstrategi. För större 

projekt har Oslo stad har etablerat en styrande projektmodell som används för alla 

investeringsprojekt och åtgärder i hela kommunen. Den är indelad i tre huvudfaser: 

1)Koncept- urvalsstudier, 2)Preprojektfasen och 3)Genomförandefasen och anger krav för 

grindbeslut i respektive fas. 

Stockholm  

Stockholms stad har en folkmängd på cirka 962 000 (2017) och staden har målsättningar 

om byggnation av 140 000 bostäder mellan år 2010 och 2030. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen med 10 borgarråd bildar 

borgarrådsberedningen. Varje borgarråd är chef över en rotel. Finansborgarrådet är det 

högsta borgarrådet och ansvarar även för exploateringsnämnden. Därutöver ansvarar 

stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden för långsiktig stadsutveckling 

Organisering: Stadsledningskontoret har ett övergripande samordningsansvar för 

bostadsbyggande, klimatfrågor och infrastruktur. De förvaltningar som hanterar 

stadsutveckling är exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. 

Exploateringskontoret tillhör finansroteln och har, genom sin roll som markägare och 

ansvarig för stora investeringar i allmän plats, huvudansvar för de stora 

stadsutvecklingsprojekten.  

Styrande dokument: Översiktsplanen, beskriver den långsiktiga utvecklingen av staden 

och var resurser och investeringar ska riktas. Investeringsstrategin antagen av 

kommunfullmäktige, är ett viktigt styrdokument. Olika handböcker samt gemensamma 

modeller för stadsbyggnadsprocessen och projektstyrning har tagits fram. 

Malmö  

Malmö har en folkmängd på cirka 339 000 (2018) och växer med ca 5600 invånare per år. 

Staden har växt med 37 % sedan 1990. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen plus 14 nämnder varav 

Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden ansvarar för stadsutvecklingsfrågorna. 

Kommunfullmäktige väljer vilka kommunalråd som har beredningsansvar för var sitt 

verksamhetsområde. 

Organisering: 12 förvaltningar där framförallt stadsbyggnadsförvaltningen och 

fastighets- och gatukontoret hanterar stadsutvecklingen. Det huvudsakliga arbetet bedrivs 

i projektform, med tillhörande styrgrupper och arbetsgrupper. 

Styrande dokument och process: I Malmö stad finns en etablerad modell för 

framtagande av styrande dokument samt vilka styrdokument som ska finnas, hur de ska 

se ut och vilken tågordning som gäller vid beslut. Viktigaste styrdokumenten är förutom 

stadens budget till exempel översiktsplan, grönplan och handlingsplan för 

bostadsförsörjning. En modell för investeringsstyrning av riktigt stora satsningar är under 
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framtagande. Det är en modell på stadsövergripande nivå som används för stora 

investeringar i mycket tidiga skeden.  

Helsingborg  

Helsingborg har en folkmängd på cirka 143 000 (2018). Staden växer med ca 2800 

invånare per år. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott och beredningar, 

samt 11 nämnder.  Ansvaret för den strategiska stadsutvecklingen ligger hos 

kommunstyrelsen och övrig stadsutveckling ansvarar stadsbyggnadsnämnden för. 

Organisering: Kommunen har en stadsledningsförvaltning samt 8 förvaltningar. 

Stadsdirektören styr arbetet med den strategiska utvecklingen genom avdelningen för 

strategisk stadsutveckling på stadsledningskontoret. När det gäller översiktsplanen gör 

stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen en beställning som anger ramarna 

för arbetet. Det operativa arbetet sker på stadsbyggnadsförvaltningen.  

Styrande dokument och process:  Staden har tagit fram en styrmodell för 

stadsutveckling. Arbetet med den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg utgår från 

en politisk antagen vision ”Helsingborg 2035”. Visionen togs fram och beslutades 2012 

och är fortfarande aktuell. Den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg uttrycks i två 

dokument: Översiktsplanen som är styrande för den fysiska utvecklingen och 

Livskvalitetsprogrammet som styr arbetet med miljö-och hälsa, och beskriver livet i det 

framtida Helsingborg.  

Översiktlig teoristudie  
Parallellt med utredningen har en kurs på Handelshögskolan samt litteraturstudier gett 

teoretiska perspektiv i utredningens arbete som sammanfattas i detta avsnitt. Avsnittet 

utgör ingen komplett genomgång av forskningsläget. En litteraturstudie gjordes också i 

samband med tidigare facknämndsöversyn. 

Samordning och helhetssyn 

En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen behöver ha fokus på 

samordning av frågor som har betydelse för helheten och där flera av stadens 

verksamheter bidrar. Det handlar om samordning av helhet och delar inom en stor och 

komplex organisering, samt om samordning med andra organisationer. Följeforskningen 

som Brorström gjort för arbetet med vision och genomförande av Älvstaden beskriver 

olika aspekter på dilemmat med samordning av delar och helhet. Samtidigt som moderna 

offentliga organisationer har kritiserats för att de styrs för mycket, att allt ska mätas och 

utvärderas och att istället professionen borde få en starkare och mer självständig roll. Så 

som Bringselius beskriver detta i olika texter bland annat kopplat till tillitsdelegationens 

arbete (SOU 2018:38 mfl), så finns trots det en stor efterfrågan av styrning ovanifrån och 

att någon reagerar om projekten rör sig i fel riktning. Behovet av styrning är en 

konsekvens av att det finns en otydlighet gällande uppdrag och mandat och gap mellan 

organisatoriska nivåer. Utmaningen är att på flera nivåer och i alla delar se helheten för 

organisationen och dess kontext. 
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Samordning behöver generellt motiveras utifrån att den syftar till att förebygga 

suboptimering, det vill säga att var och en måste kunna bedöma sina speciella insatser i 

förhållande till hur de bidrar till helheten. Det förutsätter ett förhållningssätt, kultur, 

organisation och styrmodeller som stöttar en ledning av helheten. Mintzberg ger i 

teoretiska modeller olika möjliga bilder av hur samordning kan organiseras och enligt 

forskarna Ansell & Gash är det framför allt tre faktorer som är viktiga för att samordna 

delar till en helhet: tid, tillit och ömsesidiga beroenden.  

Jacobsson, har studerat samordningen inom regeringskansliet i samband med 

genomförandet av Agenda 2030, och inleder sin rapport med: 

”Trots att människans utveckling sedan urminnes tider tycks hänga samman med hennes 

förmåga att arbeta tillsammans med andra, klagas det ständigt på ofullkomligheter när 

det gäller samordning. Sådant missnöje blir tydligt vid större katastrofer, men märks 

också i det dagliga arbetet i förvaltningar och andra organisationer. Strävan efter 

effektiv samordning är inte ny.”  

(Jacobsson, 2018, Den svåra samordningen,  Regeringen och Agenda 2030) 

Förståelse är centralt i en komplex organisation och verksamhet 

Stadens organisation är stor och mångfacetterad. Att både stadens organisation och 

verksamhetsområdet stadsutveckling är komplexa behöver vara utgångspunkter i 

formandet av modeller för arbetssätt inom en funktion för strategisk planering. Det 

innebär att förståelse är centralt, både organisation och arbetssätt behöver bygga på och 

bidra till att öka förståelse och samverkanskompetens i hela organisationen, vilket också 

Brorström påpekar i följeforskningen av Älvstaden.  

Helhetssyn och behovet av att alla nivåer ser sitt bidrag i helheten är en förutsättning för 

ett bra resultat i de flesta organisationer. En aspekt som därvid är viktig att ta hand om är 

hur förståelse för uppdraget och helheten kan öka, och hur det kan bli möjligt för fler att 

förstå helheten. Att förstå handlar inte om att veta mer och förståelse kan inte heller 

överföras på samma sätt som information och faktakunskap, något som bland annt 

Sandberg & Targama, 2013 beskriver i sin bok Ledning och förståelse. Förståelse är 

situations- och rollbunden och hör samman med vår identitet, individuell som kollektiv, 

och organisationens kultur. Det förefaller också vara lättare att förstärka än ompröva 

förståelse 

Ledarskapets betydelse kan inte nog framhållas i förståelseperspektivet, att uppmuntra 

alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över 

gränser, dvs. medledarskap över organisationsgränser och en förståelse för helheten. 

Tillitsdelegationens arbete har stor bäring på detta. Som Rothstein har konstaterat i olika 

arbeten kan det vara lättare för människor att välja att inte lita på varandra än att lita på 

varandra, trots att det innebär att man lätt fastnar i en negativ spiral. Det här fenomenet 

diskuteras ibland med begrepp som den sociala fällan, allmänningens tragedi eller 

fångarnas dilemma. En del av definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning handlar 

därför om att varje beslutsnivå aktivt ska verka för att bygga tillitsfulla relationer.  

Det är inte bara att kopiera någon annans lösning 

Studier visar att organisationsförändringar ofta tar inspiration av trender eller är en kopia 

av hur andra organisationer har löst samma problem. Det generella problemet med detta 

är att alla organisationer har olika förutsättningar, även om utmaningar och trender i 
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omvärlden kan se likadana ut kan de interna förutsättningarna – struktur och kultur – 

såväl som strategin och ledarskap se olika ut. Det är därför viktigt att i utformandet av en 

ny organisation inspireras av andra men säkerställa att både omvärld, strategi och de 

interna strukturerna, kulturerna och ledarskapet analyseras som grund för 

organisationsförändringen. Det kan tyckas självklart, men visas även av flera teoretiska 

studier. 

Komplexa organisationer ställer större krav på horisontell styrning 

En fråga som återkommer inom Göteborgs Stad är i vilken grad samtal och beslut i 

samverkansforum ska påverka beslut i linjen, dvs den vertikala styrningen där det 

formella mandatet och styrningen upplevs ges och fördelas i organisationen. I 

intervjuerna framkommer det att trots uppdraget att samverka i reglementet är det ingen 

som ser sig kunna fullt ut kompromissa när konflikter uppstår i prioriteringar mellan 

förvaltningar och bolag. Frågan uppstår i hur stor utsträckning organisationen följs upp 

och uppmärksammas i det arbete som sker tvärs organisationens gränser, dvs i den 

horisontella samverkan och styrningen. 

Den traditionella vertikala styrningen kan enligt till exempel Pettersen & Solstadt eller 

Kohlbacher beskrivas som hur organisationen delas upp efter funktioner som i sin tur har 

en chef som fattar beslut för funktionen och tar ansvar för en del av det övergripande 

målet eller budgeten. I organisationer som i samverkan ska leverera ett gemensamt 

resultat krävs ofta att den vertikala styrningen kompletteras med en horisontell styrning 

för att samordna strategier, processer, kulturer såväl som människor så att systemet som 

helhet arbetar mot ett gemensamt mål, vilket bland annat Chenhall studerat. Den 

horisontella samverkan behöver vara baserad på samverkan och information behöver ha 

sitt ursprung i verksamheten för att ställa samman helheten och uppnå legitimitet. 

Holmblad Brunsson kommenterar att företag som misslyckas i sin redovisning tenderar 

att förlora legitimitet, detta gäller troligen också olika aspekter på organisationen och på 

vilken helhet/horisont uppföljningen görs. Genom att skapa ansvar för helheten och 

process för uppföljning och samordning ökar troligen därför fokus och legitimitet för 

avvägningar mot en helhetsbild. Detta exemplifieras också i de intervjuer som gjorts 

inom utredningen där flera undrar vem i staden som har helhetsbilden, om den finns eller 

som någon av de som intervjuades uttryckte det ”Det är inte tydligt för göteborgarna, 

omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning vi vill att staden långsiktigt ska 

utvecklas, det skapar förtroendeglapp och oförståelse vem som bestämmer egentligen.” 

Se långsiktig planering som en process  

Den långsiktiga planeringen måste tas fram med stor öppenhet för omvärldsförändringar 

och troligen inkludera olika scenarios för en möjlig framtida utveckling. Man behöver se 

och arbeta med både den långsiktiga planeringen och en strategisk styrning framförallt 

som en kunskapsprocess som ökar förståelsen för sammanhanget i stadens och 

organisationens utveckling snarare än en process som leder till ett sammanfattande beslut 

om ett dokument.  

Studier, bland annat av Holmblad Brunsson, visar att strategier som tagit fram, 

utvärderats, uppdaterats och accepterats gemensamt av de organisationer som ska agera 

enligt strategin ger större effekt än strategier som tagit fram isolerat inom en centralt 

placerad funktion. I stabila miljöer finns det förutsättningar för att strategier kan planeras. 

I osäkra miljöer däremot tenderar strategier att växa fram.  
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Bred delaktighet i långsiktig planering  

För att skapa ett sammanhängande system som strävar mot att uppnå samma mål behöver 

systemets olika delar förstå, känna till och ta hänsyn tillvarandra. Sandberg och Targama 

påvisar som sagts ovan att den gemensamma förståelsen är avgörande.  För att skapa den 

gemensamma förståelsen behöver därför troligt de olika delarna i arbetet med den 

långsiktiga planeringen göras i bred delaktighet där det sker en växelverkan mellan de 

olika processerna. Genom dialog och kunskapsutbyte skapar vi gemensam förståelse för 

såväl helheten som delarnas respektive bidrag i arbetet med den långsiktiga planeringen.  

Funktion som ”passar in” i rådande läge.   

Det finns mycket forskning kring hur beslut implementeras vilken ger likande slutsatser. 

Till exempel menar Jensen att organisationer i offentlig sektor, liksom privat inte alltid är 

ett hörsamt verktyg som av enkelt implementerar fattade beslut. I offentlig sektor handlar 

det ofta om förändring inom stora organisationer med multipla (oklara) mål och 

motstridiga intressen och lagrum, ledningsstrukturer med lösa kopplingar samt starka 

organisations- och professionskulturer med stort handlingsutrymme som är svåra att 

förändra. Beslut som fattas måste överensstämma med vad som uppfattas vara 

organisationens uppgift, de måste överensstämma med vad genomförarna uppfattar som 

sina intressen, de som genomför beslut måste förstå dem och måste kunna genomföra 

dem. För att implementering ska lyckas måste, enligt Jensen, det nya ses som relevant, 

och mera effektivt än nuläget. Det ska också stämma överens med rådande förhållanden, 

värderingar, samt vara lättanvänt.  
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Handläggare:  Stefan Lundqvist 

Telefon:  031‐368 53 39 

E‐post:  stefan.lundqvist@higab.se 

 

 

Remissvar – Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB 
1. att tillstyrka stadsledningskontorets förslag om inrättande av en strategisk 

planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018‐06‐20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 
utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 
facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har därefter i en utredning gett förslag 
om inrättande av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 
kommunstyrelsen, även innefattande strategiska lokalförsörjningsfrågor. 
 
Vi har inga skiljaktiga meningar i förhållande till stadsledningskontorets utredning och 
förslag gällande inrättande av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 
kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Barnperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Jämställdhetsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Mångfaldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  
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Omvärldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Bilagor 

‐ Remissvar 
‐ Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

Expediering 
‐ Stadsledningskontoret 
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Remissvar – Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens beslutade 2018‐06‐20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 
utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. 
Stadsledningskontoret har därefter i en utredning gett förslag om inrättande av en 
strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen, även 
innefattande strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Stadsledningskontoret har beslutat att skicka förslaget och utredningen för yttrande till 
vissa nämnder och styrelser. 

Higabs ställningstagande 
Styrelsen för Higab AB anser att frågan som remissen berör är viktig och tillstyrker 
stadsledningskontorets förslag om inrättande av en strategisk planeringsfunktion för 
stadsutveckling under kommunstyrelsen.  

Nedan följer Higabs svar på de frågor som styrelsens remissvar särskilt ska behandla.   
 

Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande processer 
för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni 
skulle beröras av central samordning och styrning enligt förslaget? 

Vi bedömer att vi i den dagliga verksamheten inte kommer påverkas. På ett övergripande 
plan kan vi komma att påverkas om samordningsfunktionen kräver resurser från 
verksamheten i någon form. 

 

Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra 
stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Vilka konsekvenser 
bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på nämndens/styrelsens verksamhet, respektive 
på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet? 

Vad vi har förstått handlar den strategiska planeringsfunktionens roll om att på ett 
övergripande plan planera och prioritera inriktningen av stadsutvecklingen inom Göteborg. 
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Vi bedömer att konsekvenserna av en sådan funktion kan bli en tydligare uppfattning om 
vad som kommer genomföras och vilka delar som skall prioriteras. 
 

Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en strategisk 
planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. I hur stor 
utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

De nyttor som beskrivs tycker vi återspeglar det som vi själva kan se som fördelar med en 
strategisk planeringsfunktion.  
Dock vill Higab påtala vikten av att uppföljningen av efterlevnad av planeringsfunktionens 
prioriteringar är väsentlig för att önskad effekt skall kunna uppnås och dagens målkonflikter 
i ”stuprören” (nämnder och styrelser) kan undvikas. 
Andra farhågor som vi vill lyfta fram är att det inte får skapas otydlighet mellan respektive 
utförares ansvar och befogenheter i sina delar av ett stadsutvecklingsprojekt. Det är också 
viktigt att det inte blir en funktion som börjar gå in och styra med en allt för hög 
detaljeringsgrad i projekten, då det kommer att påverka engagemang och ansvar.  

 
Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser  
 
Kan få ekonomiska konsekvenser om Higab behöver ställa personal till förfogande. 
Barnperspektivet  
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
Jämställdhetsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
Mångfaldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
Miljöperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
Omvärldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
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Remiss  

Utfärdat 2019-06-20 
Diarienummer 0691/19 

Stadsledningskontoret 

Stadsutveckling 
Henrik Levin / Ylva Löf 
Telefon 031-368 0245 / 031-368 0220 
E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se 

Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

 
Bifogat ärende översänds för yttrande till nämnder och styrelser enligt sändlista. 

Svara stadsledningskontoret senast 2019-09-30 i Word-format till förvaltningsbrevlådan 
på stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se. Svar ska 
innehålla protokollsutdrag och tjänsteutlåtande. Märk svaret med stadsledningskontorets 
dnr. 

 

Nämnds/styrelses remissvar ska särskilt behandla följande remissfrågor: 

 Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 
processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 
arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 
förslaget? 

 Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 
och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 
Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 
nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 
som helhet? 

 Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 
strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 
förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

 

Remissvar ska utöver nämndens/styrelsens ställningstagande i ovanstående frågor även 
minst innehålla: 

 En kort sammanfattning av nämndens/styrelsens synpunkter och bedömningar 

 Följande perspektiv ska alltid kommenteras: 

o Ekonomiska konsekvenser 

o Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) 

o Jämställdhetsperspektivet 

o Mångfaldsperspektivet 

o Miljöperspektivet 

o Omvärldsperspektivet 
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Remissvar ska följa Riktlinjer för kommunstyrelsens remittering. Se 
intranat.goteborg.se för riktlinjerna, under Styrande dokument/ Ärendehantering/ 
Gemensamt för staden. 

 

Då ärendet har en kort remisstid och kommunstyrelsen önskar skyndsam behandling vill 
stadsledningskontoret ha en löpande kontakt med remissinstanserna under arbetets gång.  
Var vänlig meddela namnet på er förvaltnings/bolags handläggare till Henrik Levin, 
henrik.levin@stadshuset.goteborg.se. 

Stadsledningskontoret håller informationsmöte för handläggare måndagen den 19 
augusti 14:30 samt torsdagen den 29 augusti 13:00. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 
utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 
facknämndsöversynen. Detta PM innehåller stadsledningskontorets redovisning av 
uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 
under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 
inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 
styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 
översiktlig teoristudie.  

Från intervjuerna blir det tydligt att det finns en efterfrågan på en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga planeringen och 
ger en övergripande strategisk styrning och att de intervjuade sammantaget uppger att det 
finns både nyttor och farhågor med en sådan funktion, men där nyttorna överväger. Något 
som pekas ut både i intervjuerna och i teoristudierna är att komplexiteten innebär ett stort 
och ökande behov av samverkan samt gemensam kunskap för att möjliggöra bättre 
förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i stadsutvecklingen. 

Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 
tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 
stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 
i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 
enligt en modell ”Intriktningsstyrd samverkan. Det är som namnet antyder, en modell 
som genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning skapar 
bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande men där nämnder 
och styrelser i behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 
stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 
stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

 Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 
vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 
godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 
processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 
samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

 Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 
prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 
förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 
nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 
samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

 Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 
bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 
Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 
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arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 
för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en dimension av 
långsiktig planering som idag saknas vilket kommer skapa en ökad tydlighet både för 
stadens organisation, för medborgare och exploatörer. Det möjliggör en gemensam 
kraftsamling för att nå satta mål samt att stadsutvecklingen bättre kan avvägas och 
samordnas med övriga verksamhetsområden. Genom en ökad helhetssyn och bättre 
förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan möjlighet till enhetligare 
styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför 
strategiska beslut inom stadsutvecklingen såväl som förbättrad möjlighet att identifiera 
avvikelser. Tillsammans bör detta stötta att stadens förvaltningar och bolag driver arbetet 
inom stadsutveckling i en samordnad takt och därmed kan leverera ökade resultat.      

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 
planering och det bör övervägas om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också 
innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 
resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna 
ochfortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. Bedömningen 
är arbetet i samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och 
styrelser. Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 
samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 
och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 
kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 
Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.      

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 
Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 
stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstider beror på hur detaljerad 
kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara. Omfattningen behöver utredas vidare 
inför ett genomförande.  

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 
strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 
lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 
förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 
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Del 1: Inledning 
Detta PM beskriver utredning och förslag för mandat och generell utformning av en 
strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet placerad under 
kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att efter ställningstagande remittera 
förslaget som presenteras till nämnder och styrelser inom staden. Remissen syftar till att 
ge ytterligare underlag inför slutligt beslut och implementering av förslaget. Under denna 
remittering ska också göras ytterligare konkretisering av arbetsformer och anpassning av 
och till befintliga processer inom stadsutvecklingsområdet. 

Dokumentet inleds med en bakgrundsbeskrivning för att sedan i delen ”En strategisk 
planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet” beskriva ett förslag för en funktion 
under kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller till sist en sammanställning av den 
information som utredningen samlat in under arbetet, det vill säga en sammanfattning av 
intervjuer av berörda tjänstepersoner, följeforskning inom stadsutvecklingsområdet, en 
kortare genomgång hur några andra städer ordnar strategisk planering och styrning inom 
stadsutvecklingsområde samt några en översiktlig teoretisk sammanställning. 

Rapporten utgår från att det som beskrivs som stadsutveckling främst handlar om 
processer och uppdrag inom stadens fysiska utveckling samt fokuserar på uppgifter och 
arbetssätt för en funktion under kommunstyrelsen.  

Ett av fyra utredningsuppdrag från kommunstyrelsen 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 2017 
en översyn av stadens organisation i facknämnder. Utredningen föreslog en förändrad 
facknämndsorganisation, med något färre nämnder samt en förändrad organisering för 
stadens arbete med fysisk stadsutveckling. Förslaget innebar föreslår inrättande av fyra 
nya nämnder inom stadsutvecklingsområdet tillsammans med att inrätta en funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen. De fyra nämnderna som föreslogs var en 
nämnd för ansvar för fysisk planering, en för exploatering samt två med ansvar för 
genomförande och förvaltning av mark respektive byggnader. Enligt utredningen skulle 
detta ge en fördel i och med att det innebar att färre nämnder var involverade i olika steg i 
stadsutvecklingsprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 §53, efter rekommendation från 
kommunstyrelsen, att inte genomföra någon förändring utöver några mindre justeringar i 
nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning om ökad samverkan. 

I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till 
stadsledningskontoret att fortsatt utreda fyra frågor: 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 
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Detta PM beskriver för delutredning 3, Strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet, samt översiktligt hur verksamheten inom lokalsekretariatet 
förhåller sig till förslaget. Kontoret föreslår att förslaget remitteras inför slutligt beslut om 
implementering.  

Enligt beslut enligt yrkandet, KS 2018-02-28 § 150 som ligger till grund för uppdraget 
om fortsatt utredning uttrycks särskilt avseende en strategisk planeringsfunktion att;  

 Ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet placeras under 
kommunstyrelsen 

 Ansvaret för den övergripande planeringen inklusive lokalförsörjningsplanen 
samt ansvaret för regler och övergripande principer för lokalförsörjning placeras 
på en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

 För att ansvaret för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet ska kunna 
placeras under kommunstyrelsen krävs det ett förtydligande kring när och hur 
olika typer av ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen. Detta för att mängden av 
ärenden i kommunstyrelsen inte ska bli ohanterlig och för att så långt det går 
undvika att kommunstyrelsen hanterar detaljfrågor. 

Delutredning 1 och 4 redovisades till kommunstyrelsen 2019-02-06 tillsammans med 
förslag till beslut om överföring av vissa operativa frågor från lokalsekretariatet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 enligt kommunstyrelsens förslag vilket 
innebar att antal mer operativa uppgifter överförs från kommunstyrelsen till 
lokalnämnden. Avseende delutredningarna om idrotts- och föreningsnämnden samt 
fastighetsnämnden innebar beslutet att dessa kvarstår med nuvarande reglementen och 
uppdrag.   

Utredningsarbetet  
Utredningen avseende en strategisk planeringsfunktion inom stadsutveckling under 
kommunstyrelsen har drivits av stadsledningskontoret och arbetet har delats in i två faser. 
Under en första fas har genomförts ett stort antal intervjuer med personer och 
grupperingar inom stadens organisation samt med personer inom några av de 
organisationer som staden samverkar med inom stadsutvecklingsområdet. Utredningen 
har också låtit en extern konsult genomföra en översiktlig omvärldstudie avseende andra 
städers arbetssätt och organisering inom stadsutvecklingsområdet som inspiration. Vidare 
har gjorts en genomgång av den följeforskning som görs av stadens arbete med Älvstaden 
samt BoStad 2021 samt en översiktlig genomgång av ett urval av aktuell akademisk teori. 
Resultatet av den första fasen presenteras i delen ”Praktisk och teoretisk bakgrund”.  

Under en andra fas har ett förslag till arbetssätt, omfattning och avgränsning av en 
funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet tagits fram. Utredningens 
förslag presenteras i delen ”En strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet”. 

Utredningsarbetet har utförts i en arbetsgrupp på Stadsledningskontoret med stöd av en 
styrgrupp från kontorets ledningsgrupp.  
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Del 2: 
En strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet  

Nyttor och farhågor med en funktion för strategisk planering 
Mot bakgrund av de intervjuer som gjorts med tjänstepersoner inom stadens organisation, 
kan konstateras att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen är 
efterfrågad. Intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor än farhågor med inrättandet 
av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering och ger en övergripande 
strategisk styrning. Men man ser också att arbetet behöver ske med god kunskap, stötta 
samverkan och det finns farhågor att funktionen och kommunstyrelsen inte kan hålla en 
strategisk nivå utan att styrningen blir alltför detaljorienterad. 

I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 
farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 
stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områdena som identifierats efter 
intervjufasen, se nedan. 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 
riktning, Vad 
vill man med 
staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 
bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 
möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 
säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 
operativ och inte för 
verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 
riskera att vara fel 

Prioritering och 
fokus, Vad ska 
man välja att 
göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 
– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 
gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 
riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 
andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 
legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 
styra utpekade 
satsningar och 
projekt – Vad 
ska man uppnå 
och hur går 
det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 
och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 
processer, rutiner, verktyg och 
system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 
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Tre delar i stadsutveckling  
I utredningsuppdraget från kommunstyrelsen 2018-06-13 fick stadsledningskontoret 
uppdraget att fokusera utredningen på två huvudsakliga ansvar inom en funktion för 
strategisk planering, dels ansvar för övergripande strategisk planering av stadens 
långsiktiga utveckling inom stadsutvecklingsområdet och dels strategisk styrning av 
betydande projekt. Utredningen kan dock konstatera att det är mer ändamålsenligt att dela 
in strategisk styrning av stadens arbete med stadsutveckling i tre delar: 

 Mål och riktning - Vad vill vi med staden? 

 Prioritering och fokus - Vad ska vi välja att göra? 

 Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi uppnå och 
hur går det? 

I de intervjuer som genomförts inom utredningen är det tydligt att en funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen kan ge nytta för stadens verksamhet i alla tre 
delarna. Idag finns inte en utpekad nämnd med samlat ansvar för styrning inom någon av 
delarna utan ansvaret är fördelat på flera nämnder, vilket också konstaterades i tidigare 
arbete med översyn av facknämnderna. En funktion för strategisk planering bör 
komplettera stadens nuvarande organisation med strategisk styrning i de tre delarna. Detta 
i syfte att skapa bättre förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att leverera fysisk 
planering och genomförande för en hållbar stadsutveckling.  

De tre delarna i stadsutvecklingen ska ses som tre fristående delar där kompletterande 
styrning för respektive del kan uppnås genom inrättandet av en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Det finns också tydliga kopplingar mellan 
delarna som innebär att en harmoniserad styrning dem emellan bör ge bäst effekt, till 
exempel bör det vara lättare att prioritera vad som ska genomföras om det finns 
gemensamt förankrade mål för arbetet vilket framkommit i bland annat 
omvärldsanalysen. 

I överväganden om strategisk styrning av stadsutveckling är det viktigt att vara medveten 
om att stadsutveckling sker i många fysiska skalor parallellt, så som husens, kvarterens, 
stadens eller regionens skala. Beroende på från vilken skala en fråga betraktas kan den 
vara mer eller mindre strategisk. När begreppet strategisk styrning används i detta PM är 
det ur ett hela-staden perspektiv, dvs aspekter som är strategiskt viktiga för utvecklingen 
av hela staden.    

Mål och riktning  
Inom denna del ryms arbetsuppgifter för att ta fram underlag, mål, och riktning för 
stadens långsiktiga utveckling samt strategier för hur dessa mål ska nås genom stadens 
stadsutveckling.  

Det handlar om framtagande och sammanställning av långsiktiga planeringsunderlag, t ex 
behovsanalyser, omvärldsanalyser och olika typer av riskanalyser. Dessa kan ligga till 
grund för framtagande av en eller flera visioner för stadens utveckling. Vart är staden på 
väg? Och vart vill staden vara på väg? 
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Framtagande av strategier innefattar arbete med att ta fram och formulera styrande 
dokument, det vill säga program och övergripande planer för olika områden och teman 
inom stadsutveckling. Det handlar om till exempel om översiktsplanen med tillhörande 
fördjupningar och tillägg vilken är en fysisk uttolkning av stadens övergripande mål. Det 
handlar också om övriga program och övergripande planer på medellång sikt för olika 
tematiska områden, till exempel trafikstrategi, utbyggnadsplanering, 
bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplaner eller program för stadens 
utveckling av grönstrukturen.  

Prioritering och fokus 
Denna del omfattar arbetet att på en övergripande nivå ta fram, sammanställa och 
prioritera vad som kan genomföras i stadsutvecklingen och när detta ska planeras, det vill 
säga vilka geografiska områden, tematiska fokus och särskilda projekt som har särskild 
prioritering. Det handlar om att utarbeta vilka fokus och prioriteringar som är möjliga och 
arbetet inkluderar att utifrån beslutade riktningar och en analys av till exempel 
tillgängliga resurser avseende både personal och investeringskraft föreslå prioritering och 
fokus för stadens stadsutveckling. En sådan prioritering och fokus ger en gemensam 
styrning av verksamheten i nämnder och styrelser att förhålla sig till i den interna 
resursplaneringen och blir en utgångspunkt för investeringsplaneringen på kort och 
medellång sikt genom den årliga budgetprocessen. 

Denna del inrymmer uppgifter som att ta fram metoder för gemensam prioritering, samla 
in och eller ta fram möjliga förslag till fokusområden och åtgärder, samt att kunna 
kommunicera inriktningen för Göteborgs samlade görande inom 
stadsutvecklingsområden; var bygger vi ut staden, och när?  

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  
Inom denna del ryms arbetssätt för att styra och säkerställa att genomförande av utpekade 
satsningar och projekt faller ut som avsett eller får en justerad inriktning efterhand som 
satsningar och projekt utvecklas. Nämnder och styrelser har ett ansvar för att styra 
genomförande av satsningar och projekt inom givna ramar. En strategisk styrning kan 
handla om koordinering med andra projekt och satsningar men även om gemensamma 
former för projektstyrning och uppföljning, framför allt former för den styrning som 
avser satsningar och projekt som ska hanteras på kommunstyrelse- och 
kommunfullmäktigenivå. 

Att identifiera och välja vilka satsningar och projekt som är utpekade och därmed ska ha 
en mer strategisk styrning är något som behöver utredas vidare. Det behöver arbetas fram 
en praxis och en styrmodell för satsningar och projekt, ett utvecklingsuppdrag som 
stadsledningskontoret uppfattar redan idag åligger kontoret men där det finns behov av ett 
konkretiserat ramverk och dokumenterade arbetsformer. Förslaget från utredningen är att 
enbart ett fåtal satsningar och projekt väljs ut för särskild strategisk styrning för att inte 
tynga den centrala politiken med en allt för operativ nivå eller allt för många ärenden utan 
strategiskt innehåll. Samtidigt behöver kraven på nämnders och styrelsers interna 
projektstyrning förstärkas för att stärka förutsättningarna för en politisk styrning som 
helhet och som grunden i styrkedjan. 
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Styrmedel: Nivåer och riktning för styrning  
Vid tillskapande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver en 
avvägning göras om hur långtgående kommunstyrelsens mandat ska vara. Detta påverkar 
styrningens nivå och riktning.   

För att skapa en ändamålsenlig strategisk styrning av stadsutvecklingsarbetet inom ramen 
för dagens organisering finns det olika typer av styrmedel att använda sig av. En 
strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver både skapa strukturer och 
främja en organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och delar.  

 

För själva styrningen finns både vertikala styrmedel och horisontella styrmedel. Vertikal 
styrning bygger på en styrning genom en hierarkisk fördelning av ansvar i en 
organisation. Exempel på vertikala styrmedel är budget, organisation med ansvars- och 
mandatfördelning, program, planer och policys. Horisontella styrmedel syftar till att 
skapa samordning mellan de olika funktioner som uppstår som en följd av den vertikala 
styrningen. Exempel på horisontella styrmedel för att uppnå samordning är 
tvärfunktionella processer samt projekt- och portföljstyrning med samordnings- och 
styrgrupper samt utseende av samordnande roller som olika typer av samordnare eller 
projekt- och programledare.  

Forskningsteorin visar att det, för att skapa ett sammanhängande styrsystem, behövs både 
vertikala och horisontella styrmedel och dessa behöver anpassas utifrån var man väljer att 
placera ansvar för olika uppgifter inom styrprocesserna.  

För att säkerställa resursoptimering, effektivitet och kvalitet i framdriften, finns i 
stadsutvecklingsuppgiften ett behov av samordning mellan stadens olika aktörer som 
utgör den vertikala styrningen. En funktion för strategisk planering under 

Figur 1- Former av styrning 
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kommunstyrelsen syftar till att stärka samordningen, dels genom införandet av en 
styrning över de vertikala delarna (nämnder och bolag) och dels genom en stärkt 
horisontellstyrning (styrning av samverkan). Det kan handla om att på ett annat sätt än 
idag rapportera mer på helhet och mindre i stuprör, att titta på vilka incitament som finns 
för medarbetare i nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag att samverka, liksom att en 
del av organisationen ges ett uttalat ansvar att lösa ut frågor och konflikter inom en 
strukturerad samverkan.     

För att kunna generera olika modeller för hur en strategisk planeringsfunktion för 
stadsutveckling under kommunstyrelsen kan utformas har ett förenklat analysramverk 
skapats med utgångspunkt i ovan resonemang. De tre delarna i stadsutveckling – Mål och 
riktning, Prioritering och Fokus samt Utpekade satsningar och projekt – formar 
tillsammans med en skala för olika former av strategisk styrning för att uppnå önskad 
samordning – från centraliserad till decentraliserad styrning – en matris. I ramverket kan 
olika styrmedel kombineras för att skapa en lämplig balans i styrningen utifrån hur 
centraliserat respektive fördelat ansvaret placeras inom staden för respektive del i 
stadsutvecklingen. Utifrån det kan respektive modell kompletteras med perspektiv som 
förslag till arbetssätt, ansvars- och mandatfördelning, kompetensbehov i organisationens 
olika funktioner och behov personalmässig omfattning av en funktion under 
kommunstyrelsen.  

 

Matrisens skala för strategisk styrning är utformad så att: 

 Styrning som utförs enligt modeller som ligger till vänster i matrisen präglas av 
ett större centralt ansvar och enhetligare vertikal styrning för både beslut och 
utförande. Funktionen under kommunstyrelsen driver och genomför den 
strategiska styrningen av stadens stadsutveckling som ett utpekat ansvar i 
linjeorganisationen.   

 Styrning som utförs enligt modeller som ligger i mitten av matrisen är en 
kombination av utökad vertikal styrning, för att möjliggöra centrala beslut, och 
en mer formaliserad horisontell styrning, där den strategiska 
planeringsfunktionen under kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet. 
Mandat och ansvar ligger i stor omfattning kvar i nämnder och styrelser.  

Figur 2 - Analysramverk, en matris för att generera alternativa modeller för den strategiska 
planeringsfunktionens utformning 
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 Längst till höger i matrisen är den vertikala styrningen huvudordningen och en 
strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
koordinera, följa upp och sammanställa nämnder och styrelsers arbete. Detta ger 
ett sammanställt kunskapsunderlag att använda för beslut kring stadens fysiska 
utveckling i nämnder och styrelser samt i kommunfullmäktige. 

Arbetssätt och omfattning för en funktion under 
kommunstyrelsen – förutsättningar och alternativ 
Utredningen har utifrån genomförda intervjuer inom Göteborgs Stad, studier av andra 
städers arbetssätt samt tidigare arbete och ovan teoretiska matrismodell format ett antal 
alternativa modeller för arbetssätt och omfattning för en strategisk planeringsfunktion 
under kommunstyrelsen.   

Studierna av hur andra städer valt att organisera sin strategiska styrning av 
stadsutvecklingen har använts som inspiration i arbetet att ta fram alternativa modeller. 
Däremot är det viktigt att tydliggöra att det inte är möjligt att rakt av kopiera lösningar 
från andra städer, då alla städer har sina specifika förutsättningar och organiseringar.  

Alternativa modeller för en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen har 
formats utifrån olika ansatser för hur decentraliserat respektive centraliserat ansvaret 
placeras, det vill säga hur kompetens och ansvar fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnder/styrelser. För alla alternativ förutsätts att en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen medverkar på något sätt i alla de tre identifierade delarna av 
stadsutveckling, mål och riktning, prioritering och fokus samt strategisk styrning av 
utpekade satsningar och projekt  

Figur 3 – Utvärderade alternativ presenterade i analysramverket 
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Utredningen har formulerat fem olika alternativ för arbetssätt för en funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen:  

 Stark central styrning 

 Styrning genom vision och prioritering 

 Inriktningsstyrd samverkan 

 Taktiskt styrd samverkan  

 Stärkt samverkan 

De fem modellerna, se ovan figur, har avvägts utifrån möjliga nyttor, potential för 
genomförande i Göteborgs Stads kontext med inom befintlig nämnds- och 
styrelseorganisation samt även utifrån modellernas olika styrkor och svagheter.  

De fem alternativa modellerna har även studerats utifrån bland annat vilka arbetsuppgifter 
och arbetsprocesser den strategiska planeringsfunktionen skulle få och vilken kompetens 
den strategiska planeringsfunktionen skulle behöva. Vidare har modellerna studerats 
utifrån vilken påverkan de skulle få på befintlig organisation avseende ansvar, mandat, 
arbetsuppgifter och kompetens. En analys har också gjorts över hur väl modellen kan 
förväntas möta de nyttor och farhågor som identifierats i intervjuer under utredningens 
första fas. Slutsatsen är att den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har 
störst potential att komplettera stadens nuvarande organisation och styrning. Denna 
modell beskrivs nedan, och de övriga fyra bortvalda modellerna beskrivs översiktligt 
längre fram i dokumentet. 

Förslag till funktion och ansvar för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 
placerad under kommunstyrelsen bygger på den grundläggande förutsättningen att 
nämnders och styrelsers ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att 
kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens 
fysiska utveckling och att kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta.  

 

Inriktningsstyrd samverkan: 
En modell för en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen 
Den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har störst potential då detta 
förslag kompletterar dagens organisation genom att det ger kommunstyrelsen ett uttalat 
ansvar för den riktigt långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen medan strategier och 
arbete med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen görs i en uttalad 
samverkansmodell mellan kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Ansvaret för 
genomförande av satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på nämnder och 
styrelser men kommunstyrelsen ges mandat att föreslå inriktning och förändrad inriktning 
för utpekade fokus och särskilda betydande projekt. 

Utredningen gör bedömningen att införandet av en funktion under kommunstyrelsen med 
arbetssättet; Inriktningsstyrd samverkan bidrar till att skapa ökad förståelse och kunskap 
om helheten i stadens stadsutveckling genom att arbetssätt och organisering av en 
strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt denna modell har sin bas i 
förstärkt samverkan.  
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Genom inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 
kommunstyrelsen kompletteras dagens organisation med tydligt ansvar för: 

 övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling,  

 en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling 

 samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå 
övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser 

 att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom 
stadsutvecklingsområdet 

 att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovan ansvar. 
 

 

Bärande principer 
I en arbetsmodell enligt inriktningsstyrd samverkan ligger fokus på att en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen ges mandat och uppdrag att åstadkomma en 
styrd samverkan mellan stadens nämnder och styrelser utan att kommunstyrelsen tar över 
dessas nuvarande ansvar gentemot fullmäktige.  

Inriktningsstyrd samverkan bygger på en mix av aktiv vertikal styrning genom att 
kommunstyrelsen arbetar fram förslag till beslut om mål och riktning för stadens 
långsiktiga stadsutveckling tillsammans med en uttalad horisontell styrning genom 
fastslagen samverkansprocess för stadens prioriteringar och inriktning för gemensamma 
satsningar och projekt. Arbetssätten ger ett uttalat uppdrag och mandat till en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen att driva horisontell samordning och styrning. 
Detta skapar en röd tråd i styrningen där det finns en avvägd balans mellan vertikal och 
horisontell styrning inom respektive del i stadsutvecklingsarbetet. Inriktningsstyrd 
samverkan fördelar samverkansstyrningen (mål och process) till kommunstyrelsen, 
medan ansvaret för innehåll (förslag och sak-kompetens) ligger på nämnder och styrelser. 
Denna fördelning grundas i att två av de viktigaste förutsättningarna för god samverkan 
som lyfts fram i såväl teoriöversikten som intervjumaterialet är dels gemensamma 

Figur 4 - Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 
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uppdrag för samverkande parter och dels en kontinuerlig dialog mellan det övergripande 
perspektivet och de vardagliga utmaningarna i leveransen till medborgarna. 

I Inriktningsstyrd samverkan hänger det långsiktiga planeringsarbetet samman med de 
uppgifter för statistik, analys och omvärldsbevakning som redan görs på 
stadsledningskontoret, liksom det långsiktiga planeringsarbete som görs inom 
lokalsekretariatet. Utifrån intervjuerna och tidigare arbete med översyn av 
fackförvaltningarna gör utredningen bedömningen att etableringen av ett arbete med att ta 
fram underlag och besluta om mål och riktning för stadens långsiktiga utveckling och 
planering tillför en dimension som idag inte är uttalat placerad på någon nämnd eller 
styrelse. 

Den föreslagna modellen bygger på ett fortsatt uttalat ansvar för nämnder och styrelser att 
arbeta med strategier inom sina områden efter en given inriktning. En funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen kompletterar nämnders och styrelsers arbete 
genom att säkerställa samordning inför och under arbetet med framtagande av strategier.  

Arbetet med att ta fram en för staden gemensam prioritering och peka ut fokus för 
gemförande av stadsutveckling drivs i samverkan. Nämnder och styrelser ansvarar för att 
utifrån respektive sak-område ta fram de underlag som behövs för att i samverkan med 
varandra och den inrättade strategiska planeringsfunktionen föreslå prioritering och fokus 
för att nå stadens långsiktiga övergripande målsättningar för stadsutveckling som sedan 
beslutas av kommunstyrelsen.   

I modellen inriktningsstyrd samverkan förutsätts en funktion för strategisk planering vara 
aktiv i alla tre delarna av stadsutvecklingen; mål och riktning, prioritering och fokus samt 
strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt. För att styrmodellen ska fungera 
effektivt och inte ta över de ansvar som bäst ligger inom nämnd eller styrelse är det av 
vikt att en funktion under kommunstyrelsen begränsas till att verka på en övergripande 
nivå. Exempelvis är det viktigt att antalet satsningar och projekt som pekas ut för 
strategisk styrning av kommunstyrelsen inte blir för många.  

Modellen bygger på en förstärkt samverkanskultur och detta behöver uppmärksammas i 
införande av funktionen. Den strategiska planeringsfunktionen kommer att kunna forma 
samverkansprocesser, kultur och arbetssätt som hakar i det arbete som idag utförs på 
förvaltningar och bolag. Det är dock avgörande för samverkanskulturen att 
kommunstyrelsen håller sin styrning av strategier och prioritering av genomförande på en 
övergripande nivå, för att nämnderna fortsatt ska kunna föreslå bästa lösning baserat på 
större sak-kompetens och erfarenhet av leverans till medborgarna. 
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Arbetssätt i de tre delarna av stadsutveckling  
I rutorna nedan presenteras arbetssätt och uppgifter för en funktion för strategisk 
planering inom stadsutveckling under kommunstyrelsen enligt modellen inriktningsstyrd 
samverkan. 

 

  

Arbetssätt -  
Mål och riktning 
Kommunstyrelsen har en aktiv roll i 
framtagandet av långsiktiga mål och 
riktningar för stadsutveckling, 
beslutar om inriktningar och 
godkänner strategier. Det ställer 
ökade krav på samverkan inför 
beslut, t.ex. genom en beredning eller 
utskott. 

Stadsledningskontoret driver 
processer för framtagandet av 
”vision” och säkerställer beslutad 
inriktning för och samverkan i 
nämndernas framtagande av 
strategier. Bland annat genom att: 

 Ta fram analyser och underlag 

 Koordinera stadens deltagande i 
nationell och regional planering 

 Ta fram förslag till olika typer av 
målbilder för stadsutveckling 

 Sammanställer gemensam 
styrinformation till politiken på 
strategisk nivå 

 Initierar, koordinera och tar fram 
förslag till inriktning för 
framtagande av styrande dokument 
med strategier för stadens fysiska 
stadsutveckling 

 Belysa strategiska målkonflikter i 
mål, riktning och styrande 
dokument inom stadsutveckling 

 

Arbetssätt -  
Prioritering och fokus 
Kommunstyrelsen ansvarar för 
förslag till prioriteringar och åtgärder 
inom stadsutveckling. Beslutar om 
förändringar eller kompletteringar av 
dessa.  

Stadsledningskontoret samordnar 
nämnders och styrelsers initiativ, 
prioriteringsunderlag och 
inriktningsförslag till ett samlat 
gemensamt prioriteringsförslag. 
Beredning inför beslut kräver 
troligen anpassade arbetsformer i 
kommunstyrelsen. 

Exempel på arbetsuppgifter för 
Stadsledningskontoret:  

 Samordna arbetet med att skapa en 
gemensam bild av vad som ska 
prioriteras i stadens stadsutveckling 

 Föreslå övergripande inriktning till 
betydande projekt och 
fokusområden. 

 I samverkan med förvaltningar och 
bolag analysera genomförbarhet 
och konsekvenser  

 Följa upp framdrift och följsamhet  

 Leda forum för hantering av 
komplexa frågor / avvägningar i 
prioriteringar och fokus 

 Beslutskoordinera  

 Utveckla och besluta styrande 
rutiner och processer på hela staden 
nivå 

Arbetssätt – 

Utpekade satsningar och 
projekt 
Kommunstyrelsen bereder 
inriktningar för utpekade satsningar 
eller projekt och följer dessa aktivt. 
Kommunstyrelsen har 
tolkningsföreträde och kan besluta 
om förtydliganden under arbetets 
gång. 

Stadsledningskontoret bereder 
ärenden genom en systematisk 
process för stöd till och uppföljning 
av de utpekade satsningarna. Bland 
annat genom att: 

 Samla in och kvalitetssäkra 
beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen om t ex, 
inriktningar, övergripande 
projektstyrningsdokument 

 Säkerställa att det tas fram förslag 
på åtgärder vid avvikelser 

 Stödja i konflikthantering och 
beslutskoordinering 

 Hjälpa till med prioritering, 
eskalering och avvägningar inom 
projektet  

 Vid behov sitta som ordförande i 
styrgrupp för projekt och tillsätta 
styrgrupper 

 Utveckla och besluta systematik 
och arbetssätt för styrning av 
utpekade satsningar och projekt 
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Justeringar i roller och ansvar 
Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större övergripande 
ansvar för stadens fysiska utveckling. Det innebär att kommunstyrelsen förväntas besluta 
om till exempel: 

 startbeslut och inriktningar för visioner, program, planer och andra styrande 
dokument,  

 förändringar och kompletteringar i stadens övergripande prioritering och fokus 
inom stadsutveckling, och  

 förslag om justerad inriktning för utpekade projekt.  

 arbetsprocesser för samverkan och gemensam styrning 

Kommunstyrelsen föreslås axla rollen som visionär samordnade aktör för såväl mål, 
riktning, strategier samt för prioritering och fokus. I många fall kommer dock ärenden 
vara av sådan dignitet att de bör beslutas i kommunfullmäktige.  

Nämnders och styrelsers roll påverkas naturligtvis av att kommunstyrelsens ansvar och 
mandat förändras. Nämnderna och styrelserna är dock fortsatt ansvariga inför 
kommunfullmäktige inom respektive verksamhetsområde. Inriktningsstyrd samverkan 
innebär en begränsning av nämndernas mandat för långsiktiga strategier, men ger också 
ett förtydligande av vad fullmäktige förväntar sig av nämnderna inom respektive 
ansvarsområde. Inriktningsstyrd samverkan innebär att den huvudsakliga styrningen av 
fysisk planering och genomförande fortsatt tydligt ligger inom ansvaret för nämnder och 
styrelser.  

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning rollen att skapa en 
gemensam bild av läget i stadsutvecklingen och att ta fram förslag till mål och riktning 
för hela stadens stadsutvecklingsarbete, för att samordna arbetet med prioritering och 
fokus av genomförande för att nå mål och riktningar för stadsutvecklingen samt ta fram 
förslag till inriktningar för utpekade satsningar och projekt. Stadsledningskontoret 
förväntas också föreslå och underhålla de övergripande staden-gemensamma processer 
som krävs för att samverkansmodellen ska fungera.  

Det är avgörande för såväl kommunstyrelsen som för nämnderna och styrelserna att 
kommunstyrelsen styrning hålls på en övergripande nivå dels för att inte överlasta 
kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med alltför detaljerade frågor, men 
framförallt för att säkra nämndernas och styrelsernas ansvarstagande och handlingsfrihet 
inom sina respektive verksamhetsområden. Vilken nivå som är rätt för kommunstyrelsens 
styrning kommer sannolikt att variera över tid och stadsledningskontoret bör aktivt 
anpassa nivån på förslag till beslut. Stadsledningskontorets arbetssätt måste formas så att 
kommunstyrelsens mandat används bara där det är nödvändigt för att förtydliga 
nämndernas och styrelsernas gemensamma stadsutvecklingsuppdrag. 
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Förändrade mandat 
Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd samverkan: 

Kommunstyrelsen får förtydligat och utökat ansvar och mandat för att: 

• ta fram, föreslå och kommunicera övergripande riktning och mål för stadens 
stadsutveckling 

• dela ut uppdrag till nämnd och styrelse att ta fram eller bidra i framtagande av 
strategier för stadens stadsutveckling 

• i samverkan ta fram, förändra, förtydliga och komplettera stadens prioritering och 
fokus för stadsutveckling som utgör underlag för nämnders och styrelsers 
verksamhetsplanering 

• föreslå inriktning och justera densamma för utpekade satsningar och projekt  
• aktivt samordna och koordinera nämnders och styrelsers arbete 

Det förändrade ansvaret och mandatet att i viss mån styra nämnders och styrelsers arbete 
bedöms troligen kräva justeringar av kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnd/styrelse får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan:  

• bidra i arbetet med att ta fram övergripande riktning och mål för stadens 
stadsutveckling 

• ta fram underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus 
• enligt uppdrag arbeta fram samt bidra i arbetet med att ta fram strategier med 

påverkan på hela staden 

Utöver detta har nämnderna och styrelserna fortsatt ansvar för att genomföra stadens 
stadsutveckling och för styrning av genomförandet. 

Ansvaren bedöms innefattas i reglementen och bolagsordningar varför de inte behöver 
justeras i ett inledningsskede. Beroende av vilken detaljnivå kommunstyrelsen önskar 
hålla styrning av prioritering och fokus samt utpekade satsningar och projekt på kan 
förtydliganden av reglementen komma att behövas. Sådana justeringar kan då göras i 
ordinarie översyner.  

Stadsledningskontoret får av kommunstyrelsen förtydligat och utökat uppdrag att: 

• skapa kunskapsunderlag för, ta fram förslag till och kommunicera övergripande 
mål och riktning för stadens stadsutveckling 

• samordna och skapa beslutsunderlag till kommunstyrelsen om ”Prioritering och 
fokus” och justeringar av detta 

• ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen med uppdrag för framtagande av 
styrande dokument inom stadsutveckling för hela staden och förslag till hantering 
av målkonflikter mellan dessa 

• kvalitetssäkra och bedöma förslag till eller ny inriktning för utpekade satsningar 
och projekt 

• aktivt samordna och koordinera förvaltningar och bolags arbete 
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Styrkor och bedömda effekter   
Utifrån följeforskning, omvärldsbevakning, teoretisk bakgrund och de intervjuer som 
utredningen gjort med tjänstepersoner inom staden har styrkor och bedömda effekter av 
införandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt 
inriktningsstyrd samverkan sammanställts enligt nedan. 

Styrkor Bedömda effekter 

Tillför ett arbete med långsiktig 
planering i stadsutvecklingen vilken 
säkerställer gemensamma riktningar och 
mål för stadens arbete. Detta finns idag 
inte placerat på en nämnd eller styrelse. 

 Tydligt för både medborgare, näringsliv och hela 
stadens organisation om vad staden vill med 
stadsutvecklingen, vilket möjliggör kraftsamling 
med gemensam riktning för samtliga aktörer.  

 Underlättar sammanvägning av stadsutvecklingen 
med stadens övriga målsättningar för andra 
verksamhetsområden. 

 Ger möjlighet att ha en enhetlig och tydlig röst i 
den övergripande och långsiktiga stadsutvecklingen 
för staden 

Skapar förståelse för helheten och det 
blir lättare att sätta delar av 
stadsutvecklingen i sitt sammanhang 
genom utvecklade underlag 

 Effektivare styrning såväl som arbetssätt och 
organisation baserat på bättre kunskapsunderlag 
och gemensam förståelse för helheten 

 Möjlighet att konstruktivt hantera prioriteringar och 
målkonflikter med ett hela-stadenperspektiv 

Tillskapar arbetssätt och processer för 
att möjliggöra effektivare samverkan för 
strategier, prioritering och fokus såväl 
som utpekade satsningar och projekt 

 Ökad styrning mot samverkan kommer leda till en 
effektivare framdrift. Detta som följd av att alla 
arbetar mot samma mål och att arbetet går i takt 
utifrån satt prioritering 

 Nya arbetsformer med en tydlig ansvarsfördelning 
skapar en utvecklad och effektiv samverkanskultur 
som i sin tur ger en ökad arbetsglädje 

 Nya arbetssätt möjliggör en tidigare identifiering av 
avvikelser från angiven inriktning   

Tydligare organisation i stadens arbete 
med stadsutveckling 

 Skapar en röd tråd i styrningen av 
stadsutvecklingen där kommunstyrelsen får ett 
uttalat beslutsmandat för riktning och övergripande 
prioritering för stadsutvecklingen, men där ansvar 
och mandat för framtagande av strategier, fysisk 
planering och genomförande ligger kvar på 
nämnder och styrelser. 
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Inriktningsstyrd samverkan och lokalsekretariatets uppdrag 
Vid en jämförelse av Inriktningsstyrd samverkan och Lokalsekretariatets arbetsuppgifter 
framkommer att delar av Lokalsekretariatets nuvarande verksamheter passar väl i den 
föreslagna modellens tre ansvarsområden.   

 Mål och riktning – Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt underlag av strategisk 
karaktär som syftar till att identifiera och följa upp framtida behov av lokaler för 
kommunal service vilket är ett viktigt ingångsvärde, både genom att synliggöra 
lokalbehov av påföljande investeringsbehov, i den långsiktiga planeringen av 
stadsutvecklingsarbetet.   

 Prioritering och fokus – Utifrån lokalförsörjningsplanen kan stadens behov av 
lokaler för kommunal service tydligt identifieras och integreras i arbetet med att 
prioritera och peka ut vilket fokus stadens stadsutvecklingsarbete behöver för att 
möta satta mål och inriktningar för staden som helhet.   

 Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – När lokaler för kommunal 
service pekas ut som ett prioriterat fokus eller när det ska planeras och byggas ut 
kommunal service av strategisk karaktär finns möjlighet att styra detta på samma sätt 
som utpekade stadsutvecklingsprojekt.   

Det utkast till lokalförsörjningsprogram som lokalsekretariatet utarbetat i samverkan med 
stadens förvaltningar och bolag föreslår en plattform för strategisk styrning av 
lokalförsörjningen för kommunal service. Utöver arbetet med lokalförsörjningsplanen 
föreslås att det ska tas fram riktlinjer för hur styrningen och ansvarsfördelningen i lokal-
försörjningsprocessen ska fungera. Lokalsekretariatet skulle efter beslut om antagande av 
programmet få en roll för den långsiktiga planeringen i lokalförsörjningsprocessen av 
kommunal service som ligger i linje med modellen Inriktningsstyrd samverkan. Införs 
även Inriktningsstyrd samverkan behandlas lokalförsörjning som andra 
stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen 

Förutsättningar och begränsningar 
Förslaget till funktion och ansvar för en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen bygger på att nämnders och styrelsers 
ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att kommunfullmäktige önskar att 
kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag för stadens fysiska utveckling och att 
kommunstyrelsen tar på sig ökade arbetsuppgifter i detta. Det bör därför övervägas om 
införande av en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen också innebär 
behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Inriktningsstyrd samverkan är ett samverkansförslag vilket innebär att modellen är 
beroende av att nämnder och styrelser är engagerade i att bidra i de samverkansprocesser 
som kommunstyrelsen beslutar om och att de är beredda att fördela resurser till både 
samverkan och till de arbetsuppgifter som samverkan resulterar i. Det kräver att nämnder 
och styrelser fortsätter arbeta för en förbättrad samverkanskultur i genomförandet av 
beslutade åtgärder och att de förvaltningsövergripande processer som finns redan idag 
utvecklas vidare. En funktion för långsiktig planering under kommunstyrelsen behöver 
finna former och forum för att skapa och stärka samverkans- och kunskapsprocesser. 
Dessa processer ska bidra till att skapa ett sammanhängande system samtidigt som det 
behöver finnas utrymme för att omhänderta och fånga upp de chanser, 
omvärldsförändringar och tillfälligheter som uppstår både inom staden som organisation 
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och som fysisk och social företeelse. Funktionen behöver hela tiden sträva efter att öka 
förståelsen för helheten och att söka nya lösningar. Det har därför betydelse att besätta 
funktionens roller med kompetenser med förmåga att förstå och förklara både 
stadsutveckling, roller och funktioner inom Göteborgs Stad som helhet. Det ställer även 
krav på kompetens och förmåga att samla kunskap, engagemang och föra samtal som 
bidrar till att bygga den gemensamma förståelsen.  

Avgörande för en samverkansbaserad styrning är att de ingående nämnderna och 
styrelserna följs upp och rapporterar på sin gemensamma prestation oavsett 
verksamhetsområde. Införandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 
under kommunstyrelsen enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan behöver därför ske i 
samklang med annan övergripande styrning i staden, så som stadens budget och former 
för uppföljning. Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget fungerar väl ihop med 
de bedömningar som kontoret gör i övrigt avseende de förändringar som inletts kring 
budget- och uppföljningsprocesser och de behov av en utvecklad investeringsstyrning 
som lyfts i samband med överlämnandet av budgetförutsättningar 2020-2022.  
Bedömningen är dock att det fortsatt krävs en utveckling av nämnder och styrelsers 
interna styrprocesser och arbetsformer för att en Inriktningsstyrd samverkan ska kunna 
fungera på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget förutsätter även att det samordningsansvar 
och -mandat som finns utfördelat på nämnder och styrelser idag, bland annat vad det 
gäller exploateringsverksamheten eller utpekade övergripande projekt, inte överförs till 
den föreslagna strategiska planeringsfunktionen under kommunstyrelsen utan ligger kvar 
som idag och ger underlag till en mer övergripande prioritering och fokus. 

Fullt införd är Inriktningsstyrd samverkan beroende av att staden har en övergripande 
riktning för stadsutvecklingen, antingen som en politiskt driven vision eller som en 
framskriven utvecklingstrend att förhålla sig till. Utan detta blir det svårt att skapa 
engagemang kring gemensamma strategier och prioriteringar. Det innebär att 
kommunstyrelsen behöver engageras i övergripande mål och riktning för stadens 
långsiktiga stadsutveckling.  

Resursbehov 
Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 
Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande arbetsuppgifter för 
stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstid beror på hur detaljerad 
kommunstyrelsen önskar att styrningen av prioritering och fokus samt utpekade 
satsningar och projekt ska vara. Idag har stadsledningskontoret liknande uppgifter inom 
till exempel omvärldsbevakning, lokalsekretariatet och det särskilda uppdraget med 
koordinering av Älvstaden, men även andra delar av kontorets arbete är närliggande de 
arbetssätt som föreslås för en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
enligt Inriktningsstyrd samverkan. Funktionens uppgifter behöver konkretiseras 
ytterligare och planeras tillsammans med kontorets befintliga verksamhet för att inför ett 
genomförande avgöra omfattningen i årsarbetstid för en funktion. 

För nämnder och styrelser bedöms Inriktningsstyrd samverkan inledningsvis bara ha en 
marginell påverkan på resursbehov. En ökad tydlighet i stadens riktning och förmåga till 
övergripande prioriteringar inom stadsutveckling bedöms dock på sikt innebära 
betydande effektiviseringsvinster i arbetet inom förvaltningar och bolag. Förslaget 
innebär inga egentliga ytterligare arbetsuppgifter för förvaltningar och bolag och inte 
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heller att några betydande arbetsuppgifter lyfts bort. Sammantaget är bedömningen att de 
arbetsuppgifter som förvaltningar och bolag inte längre behöver utföra eller som förs över 
till andra förvaltningar som mest motsvarar enstaka årsarbetstider.  

 

Bortvalda modeller för en strategisk planeringsfunktion 
Inom ramen för utredningen har utöver inriktningsstyrd samverkan fyra ytterligare 
modeller på hur en funktion för strategisk planering av stadsutveckling under 
kommunstyrelsen skulle kunna se ut utvärderats.  

De modeller som utvärderats beskrivs kortfattat nedan med fokus på vilka styrprinciper 
som ligger till grund för funktionens utformning samt ansvarsfördelning mellan 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och nämnd/styrelse. Avslutningsvis beskrivs 
kortfattat varför modellen inte förordas. 

Stärkt samverkan (det blå alternativet) 
Denna modell för hur en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 
kunna utformas bygger primärt på informations- och kunskapsstyrning och tar 
utgångspunkt i kommunstyrelsens efterfrågan på mer gemensam styrinformation som 
möjliggör att beslut tas med bra beslutsunderlag på rätt nivå.  

Den strategiska planeringsfunktionens roll blir att samla och koordinera information för 
att kunna påvisa vad som pågår i stadens stadsutvecklingsarbete. Stadsledningskontoret 
skulle kunna skapa en arena för gemensam samordning och avvägningar på strategisk 
nivå men kommunstyrelsen skulle inte ges mandat att ge inriktning eller justerad 
inriktning, utan detta ligger helt på kommunfullmäktige respektive nämnd/styrelse. 
Nämnderna behåller i stort sett dagens ansvar, mandat och resurser och ansvarar för att 
driva strategiska frågor som idag. Resursmässigt skulle det innebära en begränsad 
funktion på stadsledningskontoret som till stor del kan bemannas från dagens 
organisation.   
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Modellens styrkor är att det skulle innebär mindre förändring vilken kan bidra till en 
samlad kunskapsbas som underlag för styrning genom beredning och beslut i 
kommunfullmäktige. Modellens svagheter är att effekten riskerar att utebli då 
stadsledningskontoret skulle sakna verktyg för att säkra ökad samverkan och lösa 
målkonflikter och att förslagets ringa omfattning troligen skulle innebära en besvikelse i 
stadens organisation som generellt enligt intervjuerna efterfrågar strategisk styrning.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stärkt samverkan: 

 inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med övergripande mål och riktning och 
prioritering och fokus som organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer 
och 

 inte resultera i den ökade styrningen av utpekade satsningar och projekt som 
kommunstyrelsen efterfrågar.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att risken är för stor att en utformning av en 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt alternativet Stärkt 
samverkan inte skulle realisera tillräckligt många nyttor som följd av förändringens ringa 
omfattning mot dagens struktur.  

Taktiskt styrd samverkan (det gula alternativet) 
Arbetssättet enligt Taktiskt styrd samverkan bygger till stor del på processtyrning, där 
stadsledningskontoret får rollen att skapa och driva processen för att samordna det 
övergripande prioriteringsarbetet i staden men med utgångspunkt i befintliga styrande 
dokument. Det innebär dessutom en stärkt styrning av de utpekade satsningarna och 
projekten genom att stadsledningskontoret har möjlighet att ta en mer aktiv roll. 
Resultatet av arbetet med prioritering och fokus skulle bli ett underlag för 
nämndernas/styrelsernas budgetarbete.  

I denna modell skulle kommunstyrelsen få ett vidgat ansvar för att samordna stadens 
arbete med att peka ut prioritering och fokus för stadsutvecklingsarbetet och ge inriktning 
till utpekade satsningar och projekt. Nämnder och styrelser skulle fortsatt ansvara för 
övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling samt framtagande 
av styrande dokument inom respektive ansvarsområde. Resursmässigt skulle denna 
modell till utformning innebära en mindre funktion på stadsledningskontoret som primärt 
gör arbetsuppgifter som inte utförs i nämnder och styrelse i någon större utsträckning 
idag varför funktionen skulle bemannas med ny personal.  

Modellens styrkor är att det genom att samordna prioriteringsarbetet skulle möjliggöra att 
arbetet drivs fram mer i takt och mot gemensamma mål och riktning samt att styrningen 
av de utpekade satsningarna och projekten skulle öka. Svagheten är att arbetet med 
prioritering och fokus skulle utgå från dagens styrande dokument samt prognoser om 
framtiden snarare än en gemensamt framarbetad och förankrad långsiktig inriktning för 
arbetet. Det riskerar leda till legitimitets- och samordningsproblem i prioriteringsarbetet.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Taktiskt styrd samverkan: 

 inte komplettera stadsutvecklingsarbetet med de övergripande mål och riktning som 
organisationen tydligt efterfrågar i genomförda intervjuer och som bidrar som grund 
för prioritering och fokus. 
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Sammanfattningsvis bedöms det vidare att en utformning enligt Taktiskt styrd samverkan 
inte skulle resultera i en tillräckligt god grund att bedriva arbetet med prioritering och 
fokus utifrån varför önskade effekter av en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen enligt denna modell riskerar utebli.   

Styrning genom vision och prioritering (det gröna alternativet)   
Styrning genom vision och prioritering bygger på en mix av central målstyrning för den 
långsiktiga planeringen – mål och riktning – och arbetet med prioritering och fokus och 
en helt utfördelad styrning avseende utpekade satsningar och projekt. Den strategiska 
planeringsfunktionen under kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att driva och samordna 
arbetet med att peka ut de övergripande målen och riktningen samt prioritering och fokus 
för stadsutvecklingsarbetet. Dessutom skulle stadsledningskontoret arbeta med att följa 
upp och kvalitetssäkra utfallet av den utpekade riktningen.  

Kommunstyrelsen skulle i denna utformning få utökat mandat avseende mål och riktning 
såväl som prioritering och fokus medan nämnderna och styrelserna förväntas ta ansvar för 
att leverera önskad inriktning och styra de utpekade satsningarna och projekten med 
utgångspunkt i av kommunstyrelsen beslutad inriktning. Denna modell skulle 
resursmässigt innebära en förhållandevis stor funktion på stadsledningskontoret som till 
stora delar skulle kunna bemannas med resurser från förvaltningarna som i denna modell 
får ett minskat ansvar för strategisk planering.  

De styrkor som identifierats är att det tillförs en central styrning avseende de 
övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och för det stadengemensamma 
arbetet med prioritering och fokus som inte finns i någon större omfattning idag samt att 
det ger en tydlig ansvarsfördelning organisatoriskt. Svagheterna i modellen är att det 
saknas styrning av genomförandet av mål, riktning och prioriteringar såväl som för 
utpekade satsningar och projekt. Det riskerar även att urlaka den strategiska kompetensen 
då förvaltningar och bolag troligen inte kan komma att behålla den strategiska 
kompetensen samt att kompetensen på stadsledningskontorets riskerar att förlora 
kontakten med verksamheten.  

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Styrning genom vision och 
prioritering: 

 Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen som ansvarar för att ta fram de övergripande 
målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva arbetet med prioritering 
och fokus med stöd av förvaltningars och bolags input men  

 Det skulle inte resultera i den ökade strategiska styrning av utpekade satsningar 
och projekt som kommunstyrelsen efterfrågar.    

Sammanfattningsvis bedöms modellen innebära en alltför stor förändring att genomföra 
inom ramen för befintlig organisation såväl som kultur. Ett så pass utökat ansvar för de 
övergripande målen och riktningen såväl som prioritering och fokus på kommunstyrelsen 
skulle innebära en betydande arbetsmängd och en stor funktion på stadsledningskontoret 
med en risk för bristande verksamhetsförankring.     

Stark central styrning (det lila alternativet)  
En Stark central styrning bygger primärt på målstyrning och processtyrning genom 
processägarskap. Den strategiska planeringsfunktionen på stadsledningskontoret skulle i 
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denna modell få rollen att driva den strategiska styrningen av stadens stadsutveckling 
både avseende de övergripande målen och riktning, prioritering och fokus samt strategisk 
styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna/styrelse skulle 
kommunstyrelsen få ansvar för strategisk styrning medan nämnder och styrelser blir mer 
utförarorganisationer med ansvar för att verkställa utpekad riktning. I denna modell blir 
funktionen på stadsledningskontoret resursmässigt en stor funktion som bemannas både 
av personal från dagens förvaltningar och bolag men även med ytterligare resurser.  

Modellens styrkor är en tydligare beslutsprocess där det är tydligt vem som ansvarar för 
vad och det finns en tydlig koppling till kommunfullmäktiges budget där prioritering och 
fokus blir det samlade budgetunderlaget för nämndernas och styrelsernas budget. 
Modellens svagheter är att det innebär en avsevärd central maktförskjutning för 
strategiska frågor som skulle resultera i en omfattande arbetsmängd för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige där risken är stor att nämnder och styrelser skulle tappa 
initiativförmågan. Förslaget innebär dessutom en orealistiskt stor funktion på 
stadsledningskontoret som ligger långt ifrån hur övrig verksamhet på 
stadsledningskontoret drivs. 

I förhållande till Inriktningsstyrd samverkan skulle modellen Stark central styrning: 

 Innebära att organisationen kompletteras med en funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen som i detta alternativ ansvarar för att själva ta fram de 
efterfrågade övergripande målen och riktningen för stadsutvecklingen och driva 
arbetet med prioritering och fokus.  

 Det skulle även innebära en utökad strategisk styrning av utpekade satsningar och 
projekt avseende både inriktning och uppföljning.  

Sammanfattningsvis har modellen valts bort då inte anses realistiskt att införa i dagens 
organisationsform med nuvarande styrmodell.   
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Del 3: Praktisk och teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av det material som samlats in under en 
första utredningsfas, då intervjuer inom och utanför Göteborgs Stad genomfördes 
tillsammans med en översiktlig omvärldsstudie samt en genomgång av aktuell forskning. 

Intervjuer med förvaltningar, bolag och externa parter 
Ett stort antal personer och grupperingar har intervjuats; inom stadsledningskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, 
kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, idrott och föreningsförvaltningen, 
lokalförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna, förskole- och 
grundskoleförvaltningarna men även personer inom Stadshus AB, Älvstranden utveckling 
AB, Higab AB, Parkeringsbolaget AB, Business Region Göteborg, Framtiden AB och 
Göteborg Energi AB. För att få ett externt perspektiv har även representanter från 
Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen och Trafikverket intervjuats. 

Samma frågemall användes till alla intervjuer. Frågorna var: 

1. Långsiktig planering i en funktion på SLK, vilken nytta kan detta ge för staden 
och för de vi är till för? 

2. Långsiktig planering i en funktion på SLK, finns det någon farhåga? 
3. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, vilken nytta kan 

detta ge för staden och för de vi är till för? 
4. Strategisk styrning av betydande projekt i en funktion på SLK, finns det någon 

farhåga? 
5. Vad ska en sådan funktion arbeta med. Vilka är arbetsuppgifterna? 

 

Övergripande sammanställning av identifierade nyttor och farhågor 
Generellt kan intervjuerna sägas ge att en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen är efterfrågad och att intervjupersonerna ser, rätt hanterat, större nyttor 
än farhågor med inrättandet av en funktion som samlat ger riktning, stöttar i prioritering 
och ger en övergripande strategisk styrning. Men, styrningen behöver ske med god 
kunskap, i samverkan och får inte vara detaljorienterad eller oflexibel. 

En slutsats efter intervjuerna är att en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen ska hantera och medverka i tre delar av stadsutvecklingsprocessen 
snarare än de två som beskrivs i utredningsuppdraget. Den fortsatta sammanställningen 
kommer därför att utgå från att det är tre delar i en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen som utreds: Mål och riktning, Vad vill vi med staden?, Prioritering och 
fokus – Vad ska vi göra? och Att strategiskt styra utpekade satsningar och projekt – Vad 
ska vi uppnå och hur går det? 

Många av de som intervjuats lyfter några återkommande frågor som grundläggande 
förutsättningar för att vi ska få ett bra resultat av stadsutvecklingsprocessen för 
göteborgarna.  

 Hela kedjan från riktning, ide, genomförande och drift behöver hänga ihop. Den 
strategiska pusselbiten fattas idag och behöver förstärkas. Därför ser de intervjuade 
generellt att det är ett bra förslag att en funktion för strategisk planering inrättas under 
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kommunstyrelsen. Viktigt är att tänka på att detta är ett komplement och att 
förvaltningar och bolag behöver ansvara för och fortsätta att utveckla helhetssyn och 
samverkan sinsemellan. 

 En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen bör inte ta över 
förvaltningarnas arbete utan behöver istället bidra att ge tydliga förutsättningar till 
fackförvaltningar och bolag i deras fortsatta arbete. En nytta är om funktionen kan ge 
och definiera handlingsutrymme inom vilket förvaltningar och bolag kan fortsätta att i 
samverkan med andra aktörer styra över sina delar av processen.  

 Att öka den strategiska planeringen och samverkan handlar om att arbeta med att 
utveckla både kultur och struktur, där båda är lika viktiga. Stadens förvaltningar och 
bolag mäts idag främst i vertikal led, i respektive stuprör, och då syns inte alltid 
effekterna av samverkan, och systematiken stöttar inte en samverkanskultur. 
Utveckling av kultur och struktur måste hänga samman. 

Nedan följer några röster från intervjuerna, som också har återkommit många gånger på 
ungefär samma sätt. Det som återges nedan är ungefärliga citat:  

”Det övergripande syftet är att vi ska använda kommunens resurser på ett mer effektivt 
sätt, att undvika dubbelarbete och att undvika att vi låser fast varandra genom att 
prioritera olika. Vi ska göra detta för att göteborgarna ska få ut mer och bättre inom 
området stadsutveckling 

”Nyttan av detta är uppenbar för staden. Men nyttan gäller inte bara för staden. Den 
gäller för Västsverige där Göteborg idag är den stora kärnan i regionen. Staden behöver 
därför tala med en röst för att regionen sedan ska kunna ha en stark röst i ett nationellt 
perspektiv. 

”Säkerställa att Göteborg långsiktigt utvecklas i den riktning som Staden pekat ut och att 
resurser används på effektivt sätt” 

”Göra tydligt för göteborgarna, omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning 
vi vill att staden långsiktigt ska utvecklas”  
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Nyttor och farhågor med en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen 
I tabellen nedan återges en kort sammanfattning av de viktigaste nyttorna respektive 
farhågorna som framkommit vid intervjuerna med personer och grupperingar inom 
stadens förvaltningar och bolag, uppdelat på de tre olika områden som identifierats efter 
intervjufasen. 

 

 Nyttor Farhågor 

Mål och 
riktning, Vad 
vill man med 
staden? 

 

Samla kunskap på ett ställe – 
bättre underlag, analyser  

Gemensam vision och målbild 
möjliggörs 

Ökad demokrati och öppenhet 

Finansieringsmöjligheter kan 
säkras 

Lägre engagemang i nämnder/styrelser 

Balans – funktionen får inte bli för 
operativ och inte för 
verklighetsfrånkopplad 

Får vi följsamhet till central styrning 

Allt för styrande tidig inriktning kan 
riskera att vara fel 

Prioritering och 
fokus, Vad ska 
man välja att 
göra? 

 

Helhetsbild av vad som är planerat 
– möjliggör styrning 

Samordnad prioritering – tydligare 
gå i takt 

Ekonomisk helhetsbild 

Mindre gnissel – roligare 

Beroende av att det finns en tydlighet i 
riktning och mål för staden. 

Tydlig maktförskjutning som kräver 
andra politiska arbetssätt 

Höga krav på funktionen för att få 
legitimitet, kompetens, ledarskap 

Att strategiskt 
styra utpekade 
satsningar och 
projekt – Vad 
ska man uppnå 
och hur går 
det? 

 

Trygghet med beslut i rätt skede 
och uppföljning på rätt saker 

Kunna döma i avvägningar  

Bidra i arbetet med synkade 
processer, rutiner, verktyg och 
system  

Central maktförskjutning 

Rapporteringsbörda 

Avlövning av nämnder/styrelser 

Oflexibelt 

 

Nyttor: Mål och riktning 
Samla kunskap: Flera av de intervjuande anger att det är en nytta att samla övergripande 
kunskap om stadsutveckling i staden och omvärlden inom en organisation. Då skapas 
bättre förutsättningar att skapa en helhetsbild med helastaden-perspektivet i fokus. Den 
helhetsbilden skulle i sin tur möjliggöra: 

 Bättre underlag och analyser – både genom en samlad och gemensam 
styrinformation till politiken, förbättrade beslutsunderlag där frågor sätts i ett 
tydligt sammanhang, gemensam behovsanalys och genom att det blir enklare att 
genomföra scenarioanalyser för stadens utmaningar, gällande både mjuka och 
hårda frågor 

 Öka innovationskraft – bättre analyser som skapar bättre förutsättningar att 
kraftsamla kring frågor.  
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 En gemensam röst i stadens stadsutveckling – En funktion som kan vara tydlig i 
den komplexa helheten och som kan kommunicera ut den långsiktiga 
inriktningen för vad politiken vill med stadsutvecklingen till såväl medborgare 
och näringsliv i staden som regionala och nationella myndigheter.   

Gemensam riktning, vision och målbild: Flera av de intervjuade efterfrågar en 
gemensam vision, inriktning och målbild för vad stadsutvecklingen ska resultera i på lång 
sikt – en inriktning för vad stadens verksamhet ska och inte ska uppnå. Man säger att en 
strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle kunna vara en naturlig aktör 
att driva arbetet med att skapa underlag för en politiskt beslutad, gemensam vision och 
målbild för stadens stadsutveckling med ett perspektiv på hela staden.  

En gemensam övergripande målbild och riktning anges underlätta arbetet med att sätta 
mer detaljerade mål för de involverade aktörerna, likväl som en ökad möjlighet till 
samordning, gemensamma arbetssätt och prioritering av resurser vilket skulle kunna ge 
en ökad effektivitet i stadsbyggandet. Man ser att det även skulle kunna bidra till att 
motverka övergripande målkonflikter och underlätta för verksamheterna att fokusera på 
sina respektive uppdrag.  

Ökad demokrati och öppenhet: I intervjuerna framhålls att staden genom en 
strukturerad process för att identifiera den långsiktiga riktningen för stadens 
stadsutveckling kan ökar möjligheterna att tidigt i arbetet lyfta olika perspektiv och viljor.  

Finansiering: En central funktion under kommunstyrelsen som har en samlad kunskap 
och omvärldsanalys skulle kunna driva arbetet med att säkra statlig finansiering och styra 
den till där den gör mest nytta för staden. Funktionen skulle även kunna delta i det tidiga 
arbetet med att sätta finansieringslösningar för de betydande projekten som ska 
genomföras och säkerställa dem.  

Farhågor: Mål och riktning  
Genomförbarhet: En farhåga som lyfts i intervjuerna är om det är praktiskt möjligt att 
skapa denna typ av långsiktig planeringsfunktion som har tydliga effekter för styrningen. 
Man ser att stadsutveckling i Göteborg är komplexa processer och i kombination med ett 
behov av bred politisk styrning tydligt kopplad till funktionens uppdrag gör att det finns 
ett ifrågasättande om det är möjligt att uppnå önskat resultat?  

Ansvarsfördelning: Med en långsiktig planeringsfunktion under kommunstyrelsen som 
ska bidra till ökad styrning lyfter de intervjuade farhågor om hur styrningen och 
ansvarsfördelningen skulle se ut mellan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och 
nämnder/styrelser såväl som mellan stadsledningskontoret och förvaltningar/bolag. En 
risk som nämns är att om ansvaret centraliseras kommer nämnder och styrelser att bli 
mindre engagerade i att bidra till den långsiktiga planeringen. Farhågan är att en funktion 
kommer att innebära en maktförskjutning som gör att nämnder och styrelser känner ett 
minskat ansvar och mandat för sina respektive ansvarsområden och uppgifter. Det skulle 
också kunna innebära att förvaltningar och bolag får svårt att behålla viss kompetens. 

Rollen som långsiktig planeringsfunktion: Det lyfts flera farhågor kopplat till själva 
rollen och utförandet av den långsiktiga planeringen. Bland annat lyfts det som en risk att 
hitta en avvägd balans mellan att funktionen blir för operativ och att funktionens arbete 
görs för långt ifrån verksamheten och därmed inte blir förankrad i verkligheten.  
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Dessutom lyfts farhågor om det är möjligt att upprätthålla en långsiktig planeringsroll 
över tid och vidare att det finns risk att funktionen blir för trög och kan hämma 
kreativitet, innovation och eldsjälar.  

En annan farhåga som lyfts är att om den långsiktiga planeringsfunktionen väljer för 
tidigt och gör fel val kan det blir svårt att hantera och det kommer bli tydligare när det 
gjorts felaktiga vägval.  

Kultur: Det finns en upplevelse hos några av dem som intervjuas att arbetet med 
stadsutveckling idag i delar har en kultur där fattade beslut inte behöver följas, speciellt 
om det finns målkonflikter mellan olika beslut. Att inrätta en långsiktig 
planeringsfunktion som arbetar fram inriktning för staden som sedan inte följs av 
nämnder, förvaltningar och styrelser och dess bolag med en kultur där beslut inte följs 
kommer inte resultera i de önskade nyttorna av funktionen.  

Nyttor: Prioritering och fokus 
Samordnad prioritering – ett arbete som går i takt: De intervjuade säger att en nytta 
med en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen är att om en funktion kan 
bereda, underlätta och föreslå vägval i stadsutvecklingsarbetet skulle detta underlätta att 
arbetet i stadens olika verksamheter går i takt och smart nyttjar gemensamma resurser. 
Kommunfullmäktige med stöd av kommunstyrelsen skulle ges möjlighet att enklare göra 
en samlad övergripande prioritering vilken skulle fungera som en ram för 
förvaltningarnas verksamhetsplanering. Enligt intervjupersonerna är detta angeläget i ett 
läge där staden har brist på personella resurser men även då de offentliga finanserna 
kommer att vara mer begränsade. Staden behöver då tydligare välja vilka fokus, åtgärder 
och projekt som ska genomföras och inte. En funktion under kommunstyrelsen kan enligt 
intervjuerna också troligen underlätta för och stötta organisationen i att hantera eventuella 
oväntade händelser i omvärlden som får påverkan på stadsutvecklingsarbetet.  

Ekonomiskt perspektiv: I intervjuerna lyfts att en funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen skulle skapa möjlighet att samlat beskriva ekonomiska effekter 
och konsekvenser av stadsutvecklingen. Det skulle även underlätta resonemang i de fall 
kostnad och nytta inte uppstår på samma ställe, organisatoriskt eller geografiskt. 

Underlättar värdeskapande stadsutveckling: Det finns flera perspektiv på 
värdeskapande stadsutveckling, både sociala och ekonomiska. De intervjuade säger i flera 
fall att genom att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ges 
möjligheter att skapa en gemensam ram för arbetet som kan underlätta att driva 
värdeskapande stadsutveckling ur båda perspektiven. De komplexa frågorna skulle kunna 
få en tydligare uttalad ram att arbeta utifrån.  

Uppföljningsbart: Några intervjupersoner menar att en tydligare målbild av vad staden 
vill uppnå och vad som är prioriterat menar skulle underlätta uppföljning av resultaten – 
når vi de resultat som avsågs? Det kan bli enklare att fånga frågor och behov som faller 
mellan olika verksamheters ansvar och ge en större flexibilitet.   

Arbetsglädje: En nytta som lyfts är att om en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen arbetar fram en politiskt beslutad prioritering och fokus så kan det 
minska gnissel och målkonflikter mellan stadens verksamheter. Det skulle troligen 
resultera i en ökad arbetsglädje.  
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Tydlighet och goodwill mot marknaden: Det poängteras vidare att en samlad 
prioritering och fokus skulle kunna resultera i en ökad tydlighet mot marknaden kring 
stadens förväntningar och planering.  

Farhågor: Prioritering och fokus  
Konsekvens av att styra: De intervjuade säger att om funktionen för strategisk planering 
under kommunstyrelsen ska få ett mandat bygger det på att det finns en politisk vilja att 
tydligt välja och därmed också välja bort. Det ställer även krav på den politiska 
organisationen att ta de beslut som behövs för att skapa efterfrågad prioritering. Några av 
de intervjuade säger att detta kan ställa krav på förändrade politiska arbetsformer med 
politisk beredning och dialog. I intervjuerna framkommer att arbetet med prioritering och 
fokus behöver synkroniseras med budgetprocessen för att det inte ska bli för 
resurskrävande.  

Krav på funktionen: Att skapa en effektiv funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen för att driva arbetet med att välja kräver mycket av funktionen. Enligt 
de intervjuade behöver funktionen bland annat få rätt mandat för att resultatet blir legitimt 
i resten av organisationen, men det krävs också en väldigt god strategisk kompetens. De 
intervjuade framhåller att funktionen behöver samverka, ta fram underlag som det går att 
prioritera utifrån, hålla i helastaden perspektivet genom hela arbetet och hålla sig på 
strategisk nivå. Det är inte en enkel uppgift. Slutligen behöver funktionen kunna hantera 
byggherreperspektivet och den lobbyverksamhet som sannolikt kommer uppstå från 
marknaden om funktionen bildas. Samtidigt gäller det att inte tappa affärsmässigheten i 
arbetet.      

Risker vid felaktiga vägval: Det lyfts en farhåga att det vid felaktiga val kommer att få 
större konsekvenser än vad det får idag – om alla gör fel blir felet större. Även 
perspektivet att en styrd planering kan missa små insatser som kan ge stora nyttor lyfts.  

Omöjligt utan långsiktig planering: Avslutningsvis lyfts farhågan att funktionen för 
strategisk planering under kommunstyrelsen inte skulle kunna driva sitt arbete inom delen 
prioritering och fokus utan en väl genomarbetad långsiktig planering. Det skulle då 
saknas viktiga underlag att prioritera ifrån, nu gällande långsiktiga inriktningsdokument 
inrymmer alltför stora målkonflikter enligt de som intervjuats. 

Nyttor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  
Trygghetsskapande: En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen skulle 
enligt intervjuerna kunna se till att skapa ökad politisk trygghet--- genom att samordna 
processer och arbetsmodeller där till exempel politiska ställningstaganden görs i 
inriktningsbeslut. Men funktionen skulle även kunna bidra med modeller för och 
genomförande av kontinuerlig och sammanvägd rapportering av betydande projektet där 
dess risker, ekonomi och påverkan på andra perspektiv kan sättas i ett större 
sammanhang.  

Närvarande uppföljning: Med en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen med utökat mandat att följa de betydande projekten skulle det finnas en 
aktör som håller koll på projektet och dess leverans. Projektet skulle följas upp på 
helheten och inte i stuprören som idag, det skulle ge ett mer helhetligt underlag med 
uppföljning av tänkta leveranser och resultat, kostnadskontroll, livcykelekonomi och 
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investeringar för att kunna göra kloka vägval på helheten men även ge inriktning och 
eventuella förnyade inriktningar till projekt och andra satsningar. 

Döma i avvägningar: En nytta som lyfts med en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen för strategisk styrning av projekt är att funktionen skulle kunna stötta 
med avvägningar ur ett helastaden perspektiv i olika typer av målkonflikter. Det skulle 
kunna ge en ökad arbetsro i stadens verksamheter genom att ge en tydligare 
eskaleringsordning.  

Arbetssätt och kompetens: Funktionen för strategisk planering under kommunstyrelsen 
skulle även enligt intervjuerna kunna bidra i arbetet med att säkerställa att förvaltningar 
och bolag har den kompetens som krävs i kombination med synkade processer, rutiner, 
verktyg och system som möjliggör effektiv framdrift i stadsutvecklingsarbetet och en 
gemensam syn på resursbehov.    

Trovärdighet mot marknad och medborgare: En annan nytta som lyfts är att en 
tydligare central styrning skulle öka kommunens trovärdighet utåt.   

Farhågor: Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt 
Central maktförskjutning: En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
kan enligt vissa av de intervjuade innebära en maktförskjutning som riskerar att ”avlöva” 
nämnderna och styrelserna från sina mandat och ansvarstagande. Det uppstår en 
gränsdragnings-problematik mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan också 
innebära att organisationen blir mer oflexibel och trög om ytterligare en beslutsnivå 
införs. Det kan innebära långdragna beslutsprocesser som fördröjer projektens leveranser.  

Olika bild av vad som ska styras: En farhåga som lyfts är att begreppen styrning, 
strategiska, betydande och projekt tolkas olika av olika individer. Det innebär att stora 
krav ställs på tydligheten både i vilka projekt som ska styras av en funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen respektive vad en sådan styrning innebär i praktiken. 
Otydliga gränsdragningar riskerar att resultera i att kommunstyrelsen blir för operativ och 
detaljerad och att kommunstyrelsen involveras i mindre projekt som inte egentligen 
behöver strategisk styrning.   

Rapporteringsbörda för projekten: Mer omfattande rapportering från projekten till en 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen kan enligt några av de 
intervjuade onödigt öka rapporteringsbördan på projekten. Det finns även en risk att 
funktionen under kommunstyrelsen inte har kompetens eller förmåga att ta till sig och 
agera på rapporteringen vilket gör den relativt meningslös.  

Aktuell följeforskning i Göteborgs Stad 
Under hela arbetet med att ta fram Vision Älvstaden och under det nu pågående arbetet 
med att realisera visionen i fysisk stadsplanering och utbyggnad av staden har en 
följeforskning varit kopplad till arbetet. I ett stort antal artiklar och böcker har Sara 
Brorström beskrivit hur staden organiseras och hur samverkan sker med omvärlden för att 
förverkliga Vision Älvstaden. Hon beskriver stadens förmåga att utveckla arbetsformer 
som utgår från visionens arbetsmodell; helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och 
lärande. 
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Även till samverkan inom BoStad2021, som är ett samarbete mellan stadens förvaltningar 
och näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder, har en följeforskning 
kopplats. Inom BoStad 2021 har samverkan gjort det möjligt med parallella processer och 
att på så sätt skapa effektivitet och samsyn. Följeforskningen visar på olika aspekter och 
förutsättningar för samverkan mellan de deltagande förvaltningarna och de bolag som 
medverkar i genomförande av den fysiska planeringen, bland annat kommenteras behovet 
av att utveckla en funktion för gemensam prioritering.  

Arbetsmodellerna för Älvstaden liksom BoStad 2021 syftar till att skapa organisering och 
utveckling av arbetssätt för att stärka samverkan mellan främst olika aktörer inom staden, 
men även med externa parter, för att tillsammans kraftsamla för att nå en gemensam 
målbild, uppdrag eller vision. 

Älvstaden har ett mer övergripande och långsiktigt samordningsfokus medan BoStad2021 
har ett mer konkret koordinerande fokus på samverkan i detaljplanering och 
genomförande. Detta ger skillnader i följeforskningarnas inriktning och resultat. Det finns 
dock genomgående iakttagelser. De tydligaste gemensamma observationerna visar på 
behovet av och svårigheterna med samverkan samt ett behov av gemensamt beslutade 
prioriteringar och samsyn för att underlätta samverkan. 

Behovet av samverkan  
Göteborgs Stad rymmer, inom stadsutvecklingsområdet, många aktörer med fördelat 
ansvar och mandat. Följeforskningen synliggör och framhåller att stadens stadsutveckling 
är baserad på och helt beroende av en fungerande samordning och samverkan mellan 
dessa aktörer. I följeforskningen understryks att det finns ett styrnings-gap och en 
otydlighet kring mandat mellan projektorganisationerna (samverkansorganisation) och 
linjeorganisationerna, vilket enligt följeforskningen medför: 

 en upplevelse av otydliga roller och ansvar  
 ledning och styrning efterfrågas som ett svar på otydligheten 
 grundläggande gemensamma prioriteringar eller förutsättningar efterfrågas inom 

och mellan olika projekt/initiativ och mellan samverkansorganisationerna och 
linjeorganisationerna 

Behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn 
Inom Älvstadsarbetet belyses behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn. 
Älvstadsvisionen styr mot en tydlig och bred förankrad inriktning/intention, men att den 
inte inkluderar en någon tydlig prioritering i tid, omfattning eller mellan olika initiativ. 
Det innebär att prioritering görs på flera olika ställen och nivåer i organisationen och på 
olika sätt samtidigt som inbyggda konflikter ”skjuts framåt” i processerna. Färdplanen är 
ett försök att skapa ett program för genomförande av Älvstaden och en inriktning för 
övergripande styrning och uppföljning av arbetet med Älvstaden, men har ännu inte fått 
tydlig effekt. 

Inom Bostad2021 åskådliggörs behovet av gemensamma prioriteringar och samsyn i 
följeforskarnas rekommendationer kring en översiktliga strategisk planering för ökad 
samsyn, grundläggande förutsättningar i tidiga skeden samt att stadens aktörer som kan 
påverka framdriften koordineras och har resurser att delta.  
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I båda följeforskningarna avses företrädelsevis övergripande prioritering och 
förutsättningar för att skapa gemensam riktning och förståelse och inte en detaljerad 
styrning på ”lägre” och mer detaljerad nivå. 

Hur gör andra städer– en sammanfattning 
Inom utredningen har en kartläggning av andra städers modell, organisation och arbetssätt 
för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling genomförts. Kartläggningen 
bygger på intervjuer från Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, 
genomförda av PwC, ”Jämförande kartläggning av långsiktig kommunal planering av 
stadsutveckling samt strategisk styrning av betydande exploaterings- och 
investeringsprojekt” samt på egna intervjuer från Helsingborg och Malmö.   

Kartläggningen är en kunskapsbas att relatera till vid framtagande av förslag till modell 
för motsvarande styrning i Göteborg. Värt att notera är att lagstiftning, kultur och 
tradition inom politik samt organisation skiljer sig avsevärt mellan städerna och det är 
därför svårt att rakt av applicera en modell från en annan stad direkt i Göteborgs Stads 
kontext och organisering.  

Generellt kan sägas, vilket även konstaterades i tidigare arbete med översyn av 
facknämnder att de studerade städerna har färre organisationer engagerade i 
stadsutvecklingens olika skeden.  

Amsterdam  
Amsterdam har en folkmängd på cirka 822 000 (2015) och växer med närmare 11 000 
invånare och 5 000 bostäder per år. Amsterdams kommun är en stor markägare och 
största delen av byggnaderna i Amsterdam är byggda på mark som ägs av staden. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige med 9 beredningar samt ett College of Mayor 
and Alderspersons som består av borgmästaren och 8 vice borgmästare, varje 
borgmästare har ansvar för en portfölj av frågor. Två av borgmästarna och två av 
utskotten har ansvar inom stadsplanerings- och exploateringsfrågor. Det finns vidare sju 
stadsdelskommittéer. 

Organisering: Staden är organiserad i fyra ”servicekluster” varav ett är klustret för 
ekonomiska tjänster som hanterar stadsutveckling. Klustret har flera avdelningar som leds 
av var sin direktör. De avdelningar som främst hanterar stadsutveckling är ekonomi, 
stadsutveckling, mobilitet, det offentliga rummet, planering och hållbarhet samt 
bostadsbyggande. Det finns ingen central funktion med ansvar för planering inom staden, 
men det finns flera grupperingar på direktörsnivå för att koordinera arbetet inom fysisk 
planering. Kopplat till stadsdelarna finns sju stadsdelsorganisationer under 
stadsdelskommittéerna som har ansvar för lokala, mer operativa frågor. 

Styrande dokument och process: Amsterdam har ett flertal styrande dokument för 
stadsutveckling. ”Amsterdam 2040 Structural Vision” ger en långsiktig vision för staden 
med bland annat utbyggnad av 70 000 nya bostäder med tillhörande sociala och 
samhälleliga anläggningar fram till år 2040, men även strategier och utveckling av 
grönområden och allmän områdesutveckling. Staden har även en fastställd process 
(Plaberum) som varje större stadsutvecklingsprojekt i staden genomgår. Där beslutas efter 
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varje fas bland annat om innehåll i planen men även om ekonomiska resurser för 
genomförande.  

Köpenhamn  
Köpenhamn har en folkmängd på cirka 602 000 (2017) och växer med närmare 10 000 
invånare per år. Målet är 100 00 fler invånare 2027. Kommunen äger inte mycket mark 
utan den största delen ägs av privata fastighetsägare.  

Politisk styrning: Kommunfullmäktige som leds av Lord Mayor har sju utskott. Varje 
utskott har sin Mayor. Det är framförallt ekonomiutskottet, som leds av Lord Mayor, och 
teknik-och miljöutskottet som hanterar långsiktig kommunal planering samt 
exploaterings- och investeringsprojekt. Ekonomiutskottet har ansvar för den översiktliga 
fysiska planeringen, samt stadens investeringsplanering. 

Organisering: Sju förvaltningar som lyder under respektive utskott. De förvaltningar 
som är involverade i långsiktigt kommunal planering samt exploatering- och 
investeringsprojekten är ekonomiförvaltningen med specialenheten ”Centrum för 
stadsutveckling” som har 25 anställda och leder och styr den allmänna stadsutvecklingen 
inklusive bostadspolitik, samhälls- och trafik- planering mm, ¨Teknik- och 
miljöförvaltningen har 2200 anställda och ansvarar för lokal utvecklingsplan, detaljerade 
planer, arkitektur med mera samt för den dagliga operativa verksamheten för driften av 
staden. 

Styrande dokument och process. ”The finger plan” är ett övergripande 
strategidokument som beskriver inriktning för utvecklingen av Stor-köpenhamn. 
Dokumentet är framtaget på den regionala nivån. ”A metropolis for people, visions and 
goals for urban life in Copenhagen 2015”, är ett övergripande styrdokument antaget av 
fullmäktige som beskriver stadens vision. För den kommunala långsiktiga fysiska och 
därtill kopplade ekonomiska planeringen finns standardiserade rutiner och arbetssätt. 
Översiktsplanen för Köpenhamn är bindande och mer detaljerad än likande planer i 
Sverige. 

Oslo 
Oslo har en folkmängd på 668 000 (2017) personer och växer med 6700 personer per år, 
på senare år har stadens tillväxt minskat något. År 2040 beräknas Oslo ha 850 000 
invånare. 

Politisk styrning: Bystyret är Oslos kommunfullmäktige och har 5 sak-beredningar. En 
parlamentarisk styrmodell är grunden och byrådet är Oslos regering. Byrådet består av 8 
medlemmar, byråd, som alla har ansvar för var sin byråds-avdelning. Staden har också 15 
stadsdelsorganisationer, med egen politisk styrning. 

Organisering: Kommunen har 18 förvaltningar och fyra kommunala företag 
organiserade under 8 byråds-avdelningar. Plan- och byggnadsförvaltningen och 
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadsutvecklingen, men även organiseringen inom till 
exempel bolagen Oslo Havn och Kultur- och idrottsbygg har uppgifter i den fysiska 
utvecklingen av staden. 
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Styrande dokument och process: Kommunplanen är det övergripande 
förvaltningsdokumentet för Oslo kommun. Planen anger mål för den långsiktiga 
utvecklingen och visar riktningen för staden. Kommunplan 2018 ”Vår stad - Vår framtid” 
utgör kommunplanens sociala del och inkluderar en stadsutvecklingsstrategi. För större 
projekt har Oslo stad har etablerat en styrande projektmodell som används för alla 
investeringsprojekt och åtgärder i hela kommunen. Den är indelad i tre huvudfaser: 
1)Koncept- urvalsstudier, 2)Preprojektfasen och 3)Genomförandefasen och anger krav för 
grindbeslut i respektive fas. 

Stockholm  
Stockholms stad har en folkmängd på cirka 962 000 (2017) och staden har målsättningar 
om byggnation av 140 000 bostäder mellan år 2010 och 2030. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen med 10 borgarråd bildar 
borgarrådsberedningen. Varje borgarråd är chef över en rotel. Finansborgarrådet är det 
högsta borgarrådet och ansvarar även för exploateringsnämnden. Därutöver ansvarar 
stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden för långsiktig stadsutveckling 

Organisering: Stadsledningskontoret har ett övergripande samordningsansvar för 
bostadsbyggande, klimatfrågor och infrastruktur. De förvaltningar som hanterar 
stadsutveckling är exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. 
Exploateringskontoret tillhör finansroteln och har, genom sin roll som markägare och 
ansvarig för stora investeringar i allmän plats, huvudansvar för de stora 
stadsutvecklingsprojekten.  

Styrande dokument: Översiktsplanen, beskriver den långsiktiga utvecklingen av staden 
och var resurser och investeringar ska riktas. Investeringsstrategin antagen av 
kommunfullmäktige, är ett viktigt styrdokument. Olika handböcker samt gemensamma 
modeller för stadsbyggnadsprocessen och projektstyrning har tagits fram. 

Malmö  
Malmö har en folkmängd på cirka 339 000 (2018) och växer med ca 5600 invånare per år. 
Staden har växt med 37 % sedan 1990. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen plus 14 nämnder varav 
Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden ansvarar för stadsutvecklingsfrågorna. 
Kommunfullmäktige väljer vilka kommunalråd som har beredningsansvar för var sitt 
verksamhetsområde. 

Organisering: 12 förvaltningar där framförallt stadsbyggnadsförvaltningen och 
fastighets- och gatukontoret hanterar stadsutvecklingen. Det huvudsakliga arbetet bedrivs 
i projektform, med tillhörande styrgrupper och arbetsgrupper. 

Styrande dokument och process: I Malmö stad finns en etablerad modell för 
framtagande av styrande dokument samt vilka styrdokument som ska finnas, hur de ska 
se ut och vilken tågordning som gäller vid beslut. Viktigaste styrdokumenten är förutom 
stadens budget till exempel översiktsplan, grönplan och handlingsplan för 

bostadsförsörjning. En modell för investeringsstyrning av riktigt stora satsningar är under 
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framtagande. Det är en modell på stadsövergripande nivå som används för stora 

investeringar i mycket tidiga skeden.  

Helsingborg  
Helsingborg har en folkmängd på cirka 143 000 (2018). Staden växer med ca 2800 
invånare per år. 

Politisk styrning: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott och beredningar, 
samt 11 nämnder.  Ansvaret för den strategiska stadsutvecklingen ligger hos 
kommunstyrelsen och övrig stadsutveckling ansvarar stadsbyggnadsnämnden för. 

Organisering: Kommunen har en stadsledningsförvaltning samt 8 förvaltningar. 
Stadsdirektören styr arbetet med den strategiska utvecklingen genom avdelningen för 
strategisk stadsutveckling på stadsledningskontoret. När det gäller översiktsplanen gör 
stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen en beställning som anger ramarna 
för arbetet. Det operativa arbetet sker på stadsbyggnadsförvaltningen.  

Styrande dokument och process:  Staden har tagit fram en styrmodell för 
stadsutveckling. Arbetet med den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg utgår från 
en politisk antagen vision ”Helsingborg 2035”. Visionen togs fram och beslutades 2012 
och är fortfarande aktuell. Den strategiska stadsutvecklingen i Helsingborg uttrycks i två 
dokument: Översiktsplanen som är styrande för den fysiska utvecklingen och 
Livskvalitetsprogrammet som styr arbetet med miljö-och hälsa, och beskriver livet i det 
framtida Helsingborg.  

Översiktlig teoristudie  
Parallellt med utredningen har en kurs på Handelshögskolan samt litteraturstudier gett 
teoretiska perspektiv i utredningens arbete som sammanfattas i detta avsnitt. Avsnittet 
utgör ingen komplett genomgång av forskningsläget. En litteraturstudie gjordes också i 
samband med tidigare facknämndsöversyn. 

Samordning och helhetssyn 
En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen behöver ha fokus på 
samordning av frågor som har betydelse för helheten och där flera av stadens 
verksamheter bidrar. Det handlar om samordning av helhet och delar inom en stor och 
komplex organisering, samt om samordning med andra organisationer. Följeforskningen 
som Brorström gjort för arbetet med vision och genomförande av Älvstaden beskriver 
olika aspekter på dilemmat med samordning av delar och helhet. Samtidigt som moderna 
offentliga organisationer har kritiserats för att de styrs för mycket, att allt ska mätas och 
utvärderas och att istället professionen borde få en starkare och mer självständig roll. Så 
som Bringselius beskriver detta i olika texter bland annat kopplat till tillitsdelegationens 
arbete (SOU 2018:38 mfl), så finns trots det en stor efterfrågan av styrning ovanifrån och 
att någon reagerar om projekten rör sig i fel riktning. Behovet av styrning är en 
konsekvens av att det finns en otydlighet gällande uppdrag och mandat och gap mellan 
organisatoriska nivåer. Utmaningen är att på flera nivåer och i alla delar se helheten för 
organisationen och dess kontext. 
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Samordning behöver generellt motiveras utifrån att den syftar till att förebygga 
suboptimering, det vill säga att var och en måste kunna bedöma sina speciella insatser i 
förhållande till hur de bidrar till helheten. Det förutsätter ett förhållningssätt, kultur, 
organisation och styrmodeller som stöttar en ledning av helheten. Mintzberg ger i 
teoretiska modeller olika möjliga bilder av hur samordning kan organiseras och enligt 
forskarna Ansell & Gash är det framför allt tre faktorer som är viktiga för att samordna 
delar till en helhet: tid, tillit och ömsesidiga beroenden.  

Jacobsson, har studerat samordningen inom regeringskansliet i samband med 
genomförandet av Agenda 2030, och inleder sin rapport med: 

”Trots att människans utveckling sedan urminnes tider tycks hänga samman med hennes 
förmåga att arbeta tillsammans med andra, klagas det ständigt på ofullkomligheter när 
det gäller samordning. Sådant missnöje blir tydligt vid större katastrofer, men märks 
också i det dagliga arbetet i förvaltningar och andra organisationer. Strävan efter 
effektiv samordning är inte ny.”  
(Jacobsson, 2018, Den svåra samordningen,  Regeringen och Agenda 2030) 

Förståelse är centralt i en komplex organisation och verksamhet 
Stadens organisation är stor och mångfacetterad. Att både stadens organisation och 
verksamhetsområdet stadsutveckling är komplexa behöver vara utgångspunkter i 
formandet av modeller för arbetssätt inom en funktion för strategisk planering. Det 
innebär att förståelse är centralt, både organisation och arbetssätt behöver bygga på och 
bidra till att öka förståelse och samverkanskompetens i hela organisationen, vilket också 
Brorström påpekar i följeforskningen av Älvstaden.  

Helhetssyn och behovet av att alla nivåer ser sitt bidrag i helheten är en förutsättning för 
ett bra resultat i de flesta organisationer. En aspekt som därvid är viktig att ta hand om är 
hur förståelse för uppdraget och helheten kan öka, och hur det kan bli möjligt för fler att 
förstå helheten. Att förstå handlar inte om att veta mer och förståelse kan inte heller 
överföras på samma sätt som information och faktakunskap, något som bland annt 
Sandberg & Targama, 2013 beskriver i sin bok Ledning och förståelse. Förståelse är 
situations- och rollbunden och hör samman med vår identitet, individuell som kollektiv, 
och organisationens kultur. Det förefaller också vara lättare att förstärka än ompröva 
förståelse 

Ledarskapets betydelse kan inte nog framhållas i förståelseperspektivet, att uppmuntra 
alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över 
gränser, dvs. medledarskap över organisationsgränser och en förståelse för helheten. 
Tillitsdelegationens arbete har stor bäring på detta. Som Rothstein har konstaterat i olika 
arbeten kan det vara lättare för människor att välja att inte lita på varandra än att lita på 
varandra, trots att det innebär att man lätt fastnar i en negativ spiral. Det här fenomenet 
diskuteras ibland med begrepp som den sociala fällan, allmänningens tragedi eller 
fångarnas dilemma. En del av definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning handlar 
därför om att varje beslutsnivå aktivt ska verka för att bygga tillitsfulla relationer.  

Det är inte bara att kopiera någon annans lösning 
Studier visar att organisationsförändringar ofta tar inspiration av trender eller är en kopia 
av hur andra organisationer har löst samma problem. Det generella problemet med detta 
är att alla organisationer har olika förutsättningar, även om utmaningar och trender i 
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omvärlden kan se likadana ut kan de interna förutsättningarna – struktur och kultur – 
såväl som strategin och ledarskap se olika ut. Det är därför viktigt att i utformandet av en 
ny organisation inspireras av andra men säkerställa att både omvärld, strategi och de 
interna strukturerna, kulturerna och ledarskapet analyseras som grund för 
organisationsförändringen. Det kan tyckas självklart, men visas även av flera teoretiska 
studier. 

Komplexa organisationer ställer större krav på horisontell styrning 
En fråga som återkommer inom Göteborgs Stad är i vilken grad samtal och beslut i 
samverkansforum ska påverka beslut i linjen, dvs den vertikala styrningen där det 
formella mandatet och styrningen upplevs ges och fördelas i organisationen. I 
intervjuerna framkommer det att trots uppdraget att samverka i reglementet är det ingen 
som ser sig kunna fullt ut kompromissa när konflikter uppstår i prioriteringar mellan 
förvaltningar och bolag. Frågan uppstår i hur stor utsträckning organisationen följs upp 
och uppmärksammas i det arbete som sker tvärs organisationens gränser, dvs i den 
horisontella samverkan och styrningen. 

Den traditionella vertikala styrningen kan enligt till exempel Pettersen & Solstadt eller 
Kohlbacher beskrivas som hur organisationen delas upp efter funktioner som i sin tur har 
en chef som fattar beslut för funktionen och tar ansvar för en del av det övergripande 
målet eller budgeten. I organisationer som i samverkan ska leverera ett gemensamt 
resultat krävs ofta att den vertikala styrningen kompletteras med en horisontell styrning 
för att samordna strategier, processer, kulturer såväl som människor så att systemet som 
helhet arbetar mot ett gemensamt mål, vilket bland annat Chenhall studerat. Den 
horisontella samverkan behöver vara baserad på samverkan och information behöver ha 
sitt ursprung i verksamheten för att ställa samman helheten och uppnå legitimitet. 
Holmblad Brunsson kommenterar att företag som misslyckas i sin redovisning tenderar 
att förlora legitimitet, detta gäller troligen också olika aspekter på organisationen och på 
vilken helhet/horisont uppföljningen görs. Genom att skapa ansvar för helheten och 
process för uppföljning och samordning ökar troligen därför fokus och legitimitet för 
avvägningar mot en helhetsbild. Detta exemplifieras också i de intervjuer som gjorts 
inom utredningen där flera undrar vem i staden som har helhetsbilden, om den finns eller 
som någon av de som intervjuades uttryckte det ”Det är inte tydligt för göteborgarna, 
omvärlden och de som arbetar i staden i vilken riktning vi vill att staden långsiktigt ska 
utvecklas, det skapar förtroendeglapp och oförståelse vem som bestämmer egentligen.” 

Se långsiktig planering som en process  
Den långsiktiga planeringen måste tas fram med stor öppenhet för omvärldsförändringar 
och troligen inkludera olika scenarios för en möjlig framtida utveckling. Man behöver se 
och arbeta med både den långsiktiga planeringen och en strategisk styrning framförallt 
som en kunskapsprocess som ökar förståelsen för sammanhanget i stadens och 
organisationens utveckling snarare än en process som leder till ett sammanfattande beslut 
om ett dokument.  

Studier, bland annat av Holmblad Brunsson, visar att strategier som tagit fram, 
utvärderats, uppdaterats och accepterats gemensamt av de organisationer som ska agera 
enligt strategin ger större effekt än strategier som tagit fram isolerat inom en centralt 
placerad funktion. I stabila miljöer finns det förutsättningar för att strategier kan planeras. 
I osäkra miljöer däremot tenderar strategier att växa fram.  
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Bred delaktighet i långsiktig planering  
För att skapa ett sammanhängande system som strävar mot att uppnå samma mål behöver 
systemets olika delar förstå, känna till och ta hänsyn tillvarandra. Sandberg och Targama 
påvisar som sagts ovan att den gemensamma förståelsen är avgörande.  För att skapa den 
gemensamma förståelsen behöver därför troligt de olika delarna i arbetet med den 
långsiktiga planeringen göras i bred delaktighet där det sker en växelverkan mellan de 
olika processerna. Genom dialog och kunskapsutbyte skapar vi gemensam förståelse för 
såväl helheten som delarnas respektive bidrag i arbetet med den långsiktiga planeringen.  

Funktion som ”passar in” i rådande läge.   
Det finns mycket forskning kring hur beslut implementeras vilken ger likande slutsatser. 
Till exempel menar Jensen att organisationer i offentlig sektor, liksom privat inte alltid är 
ett hörsamt verktyg som av enkelt implementerar fattade beslut. I offentlig sektor handlar 
det ofta om förändring inom stora organisationer med multipla (oklara) mål och 
motstridiga intressen och lagrum, ledningsstrukturer med lösa kopplingar samt starka 
organisations- och professionskulturer med stort handlingsutrymme som är svåra att 
förändra. Beslut som fattas måste överensstämma med vad som uppfattas vara 
organisationens uppgift, de måste överensstämma med vad genomförarna uppfattar som 
sina intressen, de som genomför beslut måste förstå dem och måste kunna genomföra 
dem. För att implementering ska lyckas måste, enligt Jensen, det nya ses som relevant, 
och mera effektivt än nuläget. Det ska också stämma överens med rådande förhållanden, 
värderingar, samt vara lättanvänt.  
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§ 131, diarienummer 0331/19 

Svar på remiss avseende funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen  
 

Beslut 
1. Avslag på förvaltningens förslag till förmån för yrkade från (V), (MP), (FI) och 

(S) som hellre ser att samarbetsformerna utvecklas inom de planerande 

nämnderna. 

2. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 

 

Handlingar 
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & administration, daterad 2019-08-12 

-Remiss, Göteborg Stads program för lokalförsörjning 2020-2026 

-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2019-08-27, § 119 

-Yrkande från (V), (MP), (S) och (FI) ”Central planeringsfunktion”, daterad 2019-09-24 

 

Yrkanden 
Bettan Andersson (V), Luis Tortosa (V), Catrin L Björkman (MP), Sofia Hvittfeldt (S), 

Anna Ahlborg (S) och Love Sinnervall (FI) yrkar avslag på förslag till beslut och ser 

hellre att samarbetsformerna utvecklas inom de planerande nämnderna. 

Elisabet Lann (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Elisabet Lann (KD) finner att nämnden beslutar anta yrkandet från (V), 

(MP), (FI) och (S).  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret Göteborg stad 

 

Idrott & förening 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

[Idrott & Förening] 
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Dag för justering 

2019-09-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 
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Svar på remiss avseende funktion för 
strategisk planering under kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden: 

1. Idrotts- och föreningsnämnden ställer sig positiv till förslaget Funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen och lämnar synpunkter på remissen 

enligt innehållet i tjänsteutlåtandet. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Kommunstyrelsen har 2019-06-19 §548 beslutat att skicka 

stadsledningskontorets PM innehållande underlag och förslag för mandat och generell 

utformning av strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet placerad 

under kommunstyrelsen på remiss.  Remissen syftar till att ge ytterligare underlag inför 

slutligt beslut och implementering av förslaget. Under denna remittering ska också göras 

ytterligare konkretisering av arbetsformer och anpassning av och till befintliga processer 

inom stadsutvecklingsområdet.  

Utredningen föreslår efter utvärdering av flera alternativa modeller att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen inrättas enligt modellen Inriktningsstyrd 

samverkan. Nämnden ställer sig positiv till förslaget, antar förvaltningens svar som sitt 

eget och översänder det till kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan som innebär ökade 

kostnader för nämnden. Tvärt om ser vi att den osäkerhet som idrotts- och 

föreningsnämnden har hamnat i då kompensation för vissa investeringsprojekt uteblivit, 

minskar. En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen, där även ekonomiska 

konsekvenser avvägs och hanteras i tidigare skeden kan innebära att liknande osäkerheter 

inte uppstår.  

Idrott & förening 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-07-02 

Diarienummer 0331/19 

 

Handläggare 

Ulrika Samuelsson 

 

Telefon: 031-368 21 44 

E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se 
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Barnperspektivet 
Göteborgs stads program för en jämlik stad beskriver att förutsättningar för en likvärdig 

tillgång till kultur och fritidsaktiviteter behöver stärkas inom målområdet en god start i 

livet och goda uppväxtvillkor. Idrotts- och föreningsförvaltningen har en särskilt viktig 

roll i programmet strategi för att barn och unga ska ha en tillgänglig och meningsfull 

fritid.  

En samlad prioritering skulle kunna innebära att ovanstående avvägs samlat i planeringen 

och då förhoppningsvis får ett ökat fokus.  

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv 

utöver de som framkommer i stadsledningskontorets PM. 

Bilagor 
1. Remiss- Utredning: Funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen 

2. Missiv till remissen  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har beslutet att skicka underlag och förslag för mandat och generell 

utformning av strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet placerad 

under kommunstyrelsen på remiss. Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag 

till svar, att anta förvaltningens svar som sitt eget och översända det till 

kommunstyrelsen. Sista svarsdag är 30 september. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret 2015 till 2017 en 

översyn av stadens organisation i facknämnder. Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-

22 § 53 att inte genomföra någon förändring utöver mindre justeringar i nämndansvar 

samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning. I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock 

kommunstyrelsen att uppdra till stadsledningskontoret att fortsatta utreda fyra frågor.  

1. Idrotts-och föreningsnämndens uppdrag 

2. Lokalsekretariatets ansvarsområden 

3. Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

4. Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 

Kommunstyrelsen har 2019-06-19 § 548 beslutat att skicka PM innehållande underlag 

och förslag för mandat och generell utformning av strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet placerad under kommunstyrelsen på remiss. Remissen syftar till 

att ge ytterligare underlag inför slutligt beslut och implementering av förslaget. Under 

denna remittering ska också göras ytterligare konkretisering av arbetsformer och 

anpassning av och till befintliga processer inom stadsutvecklingsområdet.  

Detta tjänsteutlåtande behandlar det tredje uppdraget av ovanstående.  

Stadsledningskontorets utredning avseende strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutveckling under kommunstyrelsen har delats in i två faser. Under en första fas har 

ett stort antal intervjuer genomförts med personer och grupperingar inom stadens 

organisation samt med personer i några av de organisation som staden samverkar med 

inom området. En extern konsult har också genomfört en översiktlig omvärldsstudie 

avseende andra städers arbetssätt och organisering. En genomgång av följeforskning som 

görs av stadens arbete med Älvstaden samt BoStad 2021 samt en översiktlig genomgång 

av ett urval av aktuell akademisk teori har också gjorts.  

Under den andra fasen har ett förslag till arbetssätt, omfattning och avgränsning av en 

funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet tagits fram.  

Idag finns inte en utpekad nämnd med samlat ansvar för strategisk styrning inom 

stadsutveckling, utan ansvaret är fördelat på flera nämnder. Syftet med ett samlat ansvar 

för strategisk styrning är att komplettera stadens nuvarande organisation i de tre delarna i 

strategisk styrning i stadsutveckling som avses (Mål och riktning, Prioritering och fokus 

samt Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt). Detta för att skapa bättre 

förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att leverera fysisk planering och 

genomförande för en hållbar stadsutveckling. I de intervjuer som genomförs framgår 

tydligt att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen kan ge nytta för 

stadens verksamhet i alla tre delarna.  
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När begreppet strategisk styrning används i stadsledningskontorets PM är det ur ett hela-

staden perspektiv, dvs aspekter som är strategiskt viktiga för utvecklingen av hela staden.  

Den modell som föreslås, Inriktningsstyrd samverkan, ska komplettera dagens 

organisation med ökad strategisk styrning och skapa bättre förutsättningar för samverkan 

och gemensamt kunskapsbyggande. Nämnder och styrelser föreslås dock behålla ansvar 

och mandat för sina respektive verksamhetsområden. Kommunstyrelsens föreslås få ett 

större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra stadens processer, arbetssätt 

och prioriteringar inom stadsutveckling. Förslaget pekar också på att det bör övervägas 

om inrättandet av en strategisk planeringsfunktion också innebär ett behov av förändrade 

arbetsformer i kommunstyrelsen. 

Efter utvärdering av flera alternativa modeller föreslår utredningen att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen inrättas. Kommunstyrelsen föreslås styra 

strategiskt i tre delar av stadsutvecklingsarbetet:  

• övergripande gemensamma mål och riktningar för stadens stadsutveckling: 

Innebär att ta fram underlag, mål och riktning för stadens långsiktiga utveckling 

samt strategier för hur dessa mål ska nås genom stadens stadsutveckling. Detta 

innebär också att funktionen föreslås och sammanställa långsiktiga 

planeringsunderlag 

• gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande i stadsutvecklingen: 

Innebär att på en övergripande nivå ta fram, sammanställa och prioritera vad som 

kan genomföras i stadsutvecklingen och när detta ska planeras 

• strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: 

Denna del innebär att styra och säkerställa att genomförandet av vissa utpekade 

satsningar eller projekt faller ut som avsett eller justera inriktning efterhand. Kan 

t.ex. handla om koordinering med andra projekt.  

 

Syftet är att en planeringsfunktion under kommunstyrelsen kan tillföra en dimension av 

långsiktig planering som idag saknas och att stadsutvecklingen bättre kan avvägas och 

samordnas med övriga verksamhetsområden.  

En avvägning behöver göras om hur långtgående kommunstyrelsens mandat ska vara då 

detta påverkar styrningens nivå och riktning. 

Kommunstyrelsen föreslås få ett förtydligat och utökat ansvar och mandat för bland annat 

dela ut uppdrag till nämnd och styrelse att ta fram eller bidra i framtagandet av strategier 

för stadens stadsutveckling samt aktivt samordna och koordinera nämnders och styrelsers 

arbete. Detta bedöms troligen kräva justeringar av kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnd/styrelse får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan bland annat ta fram 

underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus samt enligt uppdrag arbeta fram 

och bidra i arbetet med att ta fram strategier med påverkan på hela staden. 

Nämnder och styrelser har fortsatt ansvar för att genomföra stadens stadsutveckling och 

för styrningen av genomförandet.  

Modellen förutsätter att nämnder och styrelser avsätter resurser i sina förvaltningar och 

bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna och för att gemensamt utveckla en 

samverkanskultur. Förslaget innebär, för att nå full effekt, att höga krav ställs på både det 
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ledarskap och den kompetens som knyts till den strategiska funktionen under 

kommunstyrelsen. Vidare krävs också en förståelse för helheten och för 

stadsutvecklingen i Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.  

Följande frågor ska särskilt beaktas i remissvaret:   

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget?  

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

 

Förvaltningens bedömning 
I takt med att staden byggs ut och förtätas behöver de miljöer som tillskapas och 

utvecklas också blir hållbara och attraktiva, där tillgång på ytor, anläggningar och lokaler 

för idrott och rörelse är en viktig del i detta. Det ställer höga krav på integritet, samverkan 

och förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen. Stadsplaneringen är ett viktigt 

verktyg i att göra Göteborg till den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. 

Göteborg har de senaste åren haft ett stort fokus på tillskapandet av nya bostäder, dock 

har inte alltid den kommunala servicen fått samma höga prioritet. Detta innebär att det 

idag finns ett underskott inom vissa områden och att vissa av idrotts- och 

föreningsnämndens beslutade och prioriterade investeringsprojekt är försenade. 

Förseningar som kan bero på brist på sammanhang och forum för gemensam planering, 

prioritering och avvägning.   

Detta får påverkan på nämndens möjlighet att uppnå målen inom nämndens 

grunduppdrag, att för stadens invånare, genom sin verksamhet, skapa goda förutsättningar 

för att kunna idrotta, ha en aktiv fritid samt främja folkhälsa. Det får också påverkan på 

föreningslivets verksamhet, som då får svårigheter att bedriva verksamhet i den 

omfattning som är önskvärd då lokaler saknas samt att det föreligger svårigheter för 

föreningar att få tillgång till markytor och lokaler. Svårigheten med att få klartecken att 

bygga i enlighet med nämndens långsiktiga investeringsplan innebär även att äldre 

anläggningar behöver vara i bruk efter planerad livslängd med en rad osäkerheter som 

följd.  

Avsaknaden av en för staden gemensam prioritering av projekt, innebär stundtals att 

tjänstepersoner på idrotts- och föreningsförvaltningen jagar andra tjänstepersoner på 

andra förvaltningar för att efterforska varför vissa projekt inte kommer igång eller har 

avstannat. Detta arbetssätt är inte särskilt effektivt och gynnar inte heller en samverkande 

kultur. Idag uppfattas det stundtals som att trots en överenskommen tidsplanering, så 
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fastnar projektet hos någon av de planerande nämnderna med hänvisning till skäl som kan 

vara svåra att förklara ur idrotts- och föreningsnämndens perspektiv.  

Idag har idrotts- och föreningsförvaltningen ett väl fungerande samarbete med 

lokalsekretariatet, där skolans behov av idrottslokaler samplaneras med föreningslivets 

behov av fullmåtts sporthallar. Detta har inneburit såväl en effektiv markanvändning som 

ett fungerande samnyttjande av byggnaderna. I övrigt saknas idag ett systematiskt och 

strategiskt samarbete på tjänstepersonsnivå med park- och naturförvaltningen, 

fastighetskontoret, trafikkontoret och samhällsbyggnadskontoret.  Dessa utgör det som 

betecknas som de planerande nämnderna. Idrotts-och föreningsnämnden räknas inte till 

de planerande nämnderna.  Samverkan mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och de 

planerande förvaltningarna sker istället i enskilda projekt och den strategiska samverkan 

saknar former. Detta innebär att idrotts- och föreningsförvaltningens frågor inte alltid 

samplaneras i rätt tid i projekten samt att de behov vi representerar inte lyfts in i de tidiga 

skedena som ofta är avgörande.  

Frågor som särskilt ska behandlas i remissvaret:  

Central samordning och styrning av stadens övergripande processer för stadsutveckling  

Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni skulle beröras av 

central samordning och styrning enligt förslaget?  

Idrotts-och föreningsnämnden är en investerande och byggande nämnd. Utifrån det 

kommunala ändamålet ska nämnden aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen i 

staden tillsammans med andra nämnder, styrelser, samhällsorgan och enskilda. I 

dagsläget tillhör inte idrotts- och föreningsnämnden klustret av planerande nämnder. Det 

innebär att en överenskommen ordning för hantering av målkonflikter och avvägningar 

saknas.  

 Framförallt skulle nämndens investeringsprocess beröras av en central samordning och 

styrning, då investeringsprojekten behöver synkroniseras med flera nämnder vad gäller 

personell resurssättning, men också stadens samlade investerings- och driftskostnader.  

 

Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling.  

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på nämndens/styrelsens 

verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet? 

Förhoppningen är att en central samordning och styrning skulle kunna leda till bättre 

följsamhet vad gäller tidsplaneringen för nämndens investeringsprojekt samt att nu 

rådande osäkerhet vad gäller hantering av driftskostnader löses.  

En central samordning och prioritering skulle även kunna innebära att vissa av de projekt 

idrotts- och föreningsnämnden ur sitt verksamhetsperspektiv bedömer som högt 

prioriterade, prioriteras ner av kommunstyrelsen.   

Den nu föreslagna modellen innebär en möjlighet att tidigare i stadsplaneringen inkludera 

fler perspektiv och avgöra målkonflikter i de tidiga skedena, förutsatt att målkonflikterna 

går att identifiera tidigt. Detta skulle på längre sikt möjliggöra en stadsutveckling som 

bättre bidrar till en jämlik stad med rimlig tillgång på alla aspekter av den kommunala 

servicen.  Det här förutsätter dock att modellen, när den konkretiserats med arbetssätt och 

mandat, tillämpas av samtliga parter i processen.   
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Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att förslaget uppfyller dessa nyttor och 

farhågor? 

Förvaltningen bedömer att förslaget i hög grad kan komma att uppfylla de nyttor som 

identifierats. Förslaget kommer sannolikt innebära en utmaning i att samla stadens 

pågående projekt och göra en avvägning både vad gäller prioritering utifrån olika 

aspekter, inte minst de ekonomiska, samt att välja utpekade satsningar och projekt.   

Vad gäller de farhågor som identifierats ser förvaltningen en risk för lägre engagemang i 

nämnder/styrelser, då nämndernas uppdrag kommer att förskjutas till genomförande och 

detta kan uppfattas som att påverkansmöjligheterna minskar. Detta kräver som 

identifierats också andra politiska arbetssätt.  

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Avdelningschef 
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§ 173 0546/19 

Yttrande över remiss Strategisk planeringsfunktion – 
fortsatt utredning av facknämndernas organisation  
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden ställer sig bakom förvaltningens ställningstaganden 

och tillsänder kommunstyrelsen yttrandet.  

 

Handling 

Förvaltningen har 2019-09-11 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-09-23 

Vid protokollet 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 Emilia Dahlstedt 

 

Ordförande 

 

_______________________ 

 Claes Johansson 

Justerande 

 

______________________ 

 Jöran Fagerlund 
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Yttrande över Remiss Strategisk planerings-
funktion – fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ställer sig bakom förvaltningens 

ställningstaganden och tillsänder kommunstyrelsen yttrandet.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Förvaltningen Kretslopp och vatten har tillställts Remiss (SLK 0691/19) Strategisk 

planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation för yttrande. I 

yttrandet ska framgå dels nämndens övergripande reflektioner, dels svar på tre 

frågeställningar.  

Kretslopp och vatten anser sammanfattningsvis att det är positivt om det skulle till-

skapas en samordnad funktion för planering och prioritering, där kommunstyrelsen tar 

en aktiv roll. Det skulle kunna ge tydlighet i prioriteringar, känsla av ökat sammanhang 

och därmed motivation, bättre förståelse mellan nämnder/ förvaltningar/bolag och ökad 

helhetssyn. 

Vi ser dock att förslaget inte löser ut vissa viktiga frågor som exempelvis konflikten 

mellan exploatering och planprocess samt den konflikt som även kan uppstå mellan 

exploatering gentemot förvaltningens ansvar att tillse behov av långsiktig investering i 

VA- och avfallsinfrastruktur. Vi ser att förslaget behöver utvecklas för att tydliggöra 

vem, när, hur prioriteringsgrunder sätts, hur långsiktig stabilitet ska åstadkommas i 

förhållande till KS fyraåriga mandat, och även en viss oklarhet om rollens funktion i 

förhållande till SLK:s övriga roller. Vi ser också att reell förändring inte kan genom-

föras utan att även en översyn görs av de berörda nämndernas, förvaltningarnas och 

bolagens reglementen respektive ägardirektiv. 

 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 1. Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 

facknämndernas organisation 

 2. Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-11 

Diarienummer 0546/19 

 

Strategisk samordning   

Karin Lindroth 

Telefon: 031-368 72 49 

E-post: karin.lindroth@kretsloppochvatten.goteborg.se  
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Ärendet  

Förvaltningen Kretslopp och vatten har nu tillställts Remiss Strategisk 

planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation (SLK 0691/19) 

för yttrande. I yttrandet ska framgå dels nämndens övergripande reflektioner, dels svar 

på tre frågeställningar. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret till handa, efter 

nämndbehandling, senast 2019-09-30.  

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 

2017 en översyn av stadens organisation i facknämnder. Kommunfullmäktige beslutade 

2018-03-22 §53, efter rekommendation från kommunstyrelsen, att inte genomföra 

någon förändring utöver några mindre justeringar. I samband med beslut om slut-

rapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till stadsledningskontoret att 

fortsatt utreda fyra frågor, varav denna remiss hanterar Delutredning 3 – Strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet.  

 

Förvaltningen Kretslopp och vatten har nu tillställts Remiss Dnr 0691/19 Strategisk 

planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation för yttrande. I 

remissen framgick att, utöver en sammanfattning av nämndens ställningstaganden även 

behandla följande remissfrågor: 

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen instämmer i det i utredningen identifierade problemet och ser att något 

behöver förändras.  

En ökad tydlighet för satsningar och prioriteringar behövs. En mer samordnad 

planering, prioritering och styrning bör ske och att denna styrning baseras på förslag 

som tas fram till politiken att besluta om. Vi ser därför positivt på att en sådan instans 
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bildas direkt under kommunstyrelsen (KS). Enligt förslaget ligger rollen på 

Stadsledningskontoret (SLK) vilket vi dock inte ser som självklart.  

Vi ser även att utredningen kan förtydligas på några områden och att förslaget, för att få 

bättre förutsättningar att kunna få reell förändring och effekt, behöver kompletteras med 

exempelvis översyn av reglementen i de berörda förvaltningar, nämnder och bolag.  

Nedan sammanställs våra ställningstaganden punktvis, samt besvaras de tre 

frågeställningar som remissen särskilt ombads oss att yttra oss över. Vissa av 

kommentarerna återkommer delvis inom bägge rubrikerna.  

Förvaltningens bedömning av positiva effekter samt utvecklingsbehov:  

Positiva effekter för processer för samhällsbyggnad:  

- En gemensam vision med mål och samordnade strategier. Gemensam vision och 

mål ger tydlighet och är grunden i att skapa sammanhang för de som arbetar med 

stadsutveckling. Gemensam planering kan ge ökad samverkan, och en ordnad arena 

för delaktighet mellan förvaltningar.  

- Ökad samordning mellan nämnder/förvaltningar/bolag kan ge mer engagemang 

och förståelse i nämnden för samhällsbyggnadsprocessen. Fora för utbyte mellan 

nämnderna är i dag relativt begränsat och mer upp till varje nämnd att bjuda in till. 

En mer systematiserad form för planering och diskussion kring eventuella 

målkonflikter kan underlätta för genomförandet.  

- Bra om samlat förslag om prioriteringar kan lämnas till politiken, med 

helhetsperspektiv. Idag mer ”frimärksplanering” där varje investering lyfts för sig, 

medan en mer samlad bedömning där samband med andra investeringar och en 

längre tidshorisont skulle ge mer utvecklade och beslutsunderlag där samband och 

konsekvenser lyfts.  

Utmaningar och behov av förtydliganden: 

- Vi tror att en reell förändring inte kan genomföras utan att även en översyn 

görs av de berörda nämndernas, förvaltningarnas och bolagens reglementen 

respektive ägardirektiv. Blir det inte tydligt att alla har del i ansvaret att samordna 

finns risk att nuvarande strukturer bibehålls.  

- Vi ser att det finns flera oklarheter avseende ekonomiska konsekvenser och hur 

målkonflikter ska hanteras. Exempel ser vi behov att tydliggöra:  

o Hur hantera målkonflikter – otydligt vem/vad/när prioritering i 

verkligheten ska göras. Framförallt avseende avvägningar mellan det korta 

och det långa perspektivet.  

o Vilka prioriteringsgrunder som ska gälla – det finns flera dimensioner 

som kan vara styrande (miljö, ekonomi, ”trivsam stad”, tillgänglighet för att 
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nämna några exempel) och det behövs tydliggöranden; vem och när ska 

avgöras vad som viktigaste dimensionen för prioriteringar.  

o Vi ser inte att hur förslaget ska hantera konflikten mellan planprocess 

och exploateringsekonomi. Det finns behov att tydliggöra ”regelverk” för 

hur planprocessens många målområden ska uppnås, både kort och 

långsiktiga, samtidigt som krav på exploateringsekonomi ska tillgodoses.  

o Vi kan se att det även med en ny styrning kan uppkomma konflikt mellan 

stadens önskemål om hög/god exploateringsekonomi och tempo för 

exploateringen, i förhållande till nämndens uppdrag att säkerställa 

hållbar VA-infrastruktur genom investeringar i Va-anläggningarna.  
 

- Samma enhet ska styra och följa upp – det är bra att KS får ta ett ökat ansvar, ta 

ställning, till var och vad. Denna funktion ska enligt utredningen ligga under SLK, 

men här ser vi en utmaning i att det är samma enhet som ska styra och följa upp, och 

vi ser det heller inte självklart att funktionen ska ligga under SLK där ett alternativ 

skulle vara att allt samordnas under Stadsbyggnadskontoret (SBK) eller Fastighets-

kontoret (FK).  
 

- Behovet av stabilitet och långsiktighet i planering kan tydliggöras. KS är 

tillsatta på 4 åriga mandat enligt den politiska processen för val. Ur ett stads-

planeringsperspektiv är det relativt kort period och vi kan se att det kan medföra risk 

för ”svajighet” mellan olika mandatperioder. Följden kan bli såväl ändringar i vision 

och mål som den mer operativa prioriteringen av projekt. Det skulle vara en fördel 

om denna fråga hanterades i utredningen och även att det fanns någon form av upp-

drag till KS att föra en parlamentarisk dialog för att säkerställa stabilitet och lång-

siktighet i stadsplaneringen. Det bör även framgå att långsiktiga planer, som tex 

Översiktsplanen, Klimatstrategiskt program, utbyggnadsplanering och andra lång-

siktiga planer måste vara grunden för den planering och prioritering som ska göras.  
 

- I förslaget föreslås även att funktionens uppdrag inkluderar att styra och följa 

upp större enskilda projekt. Detta anser vi inte bör ligga i funktionens uppdrag 

utan hanteras inom ordinarie organisation och projektmodell i staden. Förslaget 

överensstämmer även inte helt med att man samtidigt säger att ”huvudsakliga 

styrningen av fysisk planering och genomförande fortsatt tydligt ligger inom 

ansvaret för nämnder och styrelser.”. Denna tvetydighet bör tydliggöras.  
 

 

- Det är otydligt om funktionen primärt ska agera på (ny)exploatering eller även 

inkludera intervention i befintlig bebyggelse där omvandling sker. 

Frågeställningen kan även uttryckas att det är oklart om den nya enheten endast ska 

fokusera på att ”bygga hus” och den planering som behöver styras upp och 

samordnas, eller om det är all stadsutveckling även av befintlig stad.  
 

- Den nya organisatoriska enheten skulle komma att få en mycket viktig roll i 

stadens utveckling. Det kan uppstå situationer som är känsliga och det kräver en 
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god bemanning. Vi ser att det kvarstår en del arbete att tydliggöra gränssnitt, roller 

och mandat i förhållande till KS, i förhållande till övriga SLK:s styrande och 

uppföljande uppdrag samt övriga planerande och genomförande 

förvaltningar/nämnder/bolag.  

 

Av SLK tre utvalda remissfrågor samt nämndens reflektion kring dessa.   

Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt 

bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt förslaget? 

Förvaltningens svar:  

Flertalet av förvaltningens planerande processer påverkas. De mest väsentliga 

processerna och hur de påverkas:  

Process Påverkan 

Investerings-

planering och 

därtill kopplad 

budgetprocess 

inkluisve taxe-

finansiering.  

KOV har redan idag ett uttalat hela-staden-perspektiv och följer 

stadens prioriteringar inom stadsutveckling. Genom en ökad 

tydlighet av stadens prioriterade projekt kan vi med bättre 

framförhållning balansera dessa projekt/investeringar mot 

förvaltningens egna behov av investeringar för att bibehålla och 

utveckla infrastruktur för vatten och avlopp. Med detta följer att vi 

även kan få en förbättrad framför-hållning avseende vilken 

taxeeffekt den samlade investeringsnivån kan medföra.   

Om det kvarstår otydlighet kring prioriteringar eller målkonflikter 

mellan tex kortsiktigt exploateringstryck och långsiktiga behov, 

skapar det osäkerhet för den stora andelen mer långsiktiga 

investeringar nämnden har att göra. Det kan även innebära problem 

och ryckighet avseende finansiering via taxeprocessen.  

Sammanfattningsvis kan en övergripande styrning både stärka 

processerna men också påverka prioriteringar, vilket inte alltid 

behöver vara till fördel för att bibehålla och stärka VA-

infrastrukturen.  

Rekrytering, 

projektstyrning, 

resursplanering, 

dimensionering  

Bättre kännedom om kommande investeringsbehov underlättar 

dimensionering av vår organisation och att kunna bemanna och 

säkerställa resurser.  

Blir det något som upplevs som ”toppstyrning” där inte långsiktiga 

frågeställningar beaktas, vilket är viktigt för att bygga en hållbar 

såväl VA- som avfalls-infrastruktur, kan det få negativa 
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Process Påverkan 

konsekvenser för möjligheten att rekrytera kompetent och drivande 

personal.  

Inrättandet av funktionen och bemanningen av denna påverkar hur 

KoV internt ska organisera och bemanna sin interna strategiska 

planering. 

 

 

Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och 

styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Vilka 

konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på nämndens/styrelsens 

verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet? 

Vi ser att det skulle få flera olika konsekvenser:  

- Nämndens uppdrag är att, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster och 

Miljöbalkens regelverk för insamling, sortering, behandling och agerande enligt 

avfallshierarkin, säkerställa att stadsbyggnaden omhändertar och skapar 

förutsättningar för detta på såväl kort som längre sikt. Här inkluderas åtgärder 

för klimatets påverkan och de krav det ställer på proaktiva VA-lösningar. Det 

förutsätter också att i stadsbyggnaden inkluderas utrymmen och lösningar för 

insamling och sortering av avfall och återvinningsfraktioner. Kostnader för detta 

omhändertas i taxan och nämndens politiker månar om en rimlig och balanserad 

taxa. Förutsatt att KS är lyhörda för detta och ger gehör för att i 

utbyggnadsstrategi och prioriteringsordning säkerställa en effektiv och 

kvalitetssäkrad VA- och avfallsinfrastruktur kan en samordnad planering stärka 

nämnden i dess uppdrag.  

Vi ser dock att det finns målkonflikter, inte minst ekonomiska utmaningar eller 

kring prioritering av ytor i stadsbyggnaden, som inte tydliggörs i utredningen. 

Detta riskerar därmed att snarare försvaga nämndens mandat att uppfylla sitt 

uppdrag.  

- En staden-gemensam vision med mål och samordning av strategier kan ge 

tydlighet och stärka känslan av sammanhang för de som arbetar med stads-

utveckling. Förslaget kan förtydligas avseende planeringsfunktionens roll i 

investerings- och exploateringsbudget. Budgetbeslut är ett av de starkaste 

styrmedlen för prioritering varför även rollen avseende portfölj- och 

projektstyrning bör tydliggöras. Det krävs balans mellan toppstyrning och en 

professionell organisations egen kompetens att använda planeringen som 

verktyg för horisontell styrning. En stark ”toppstyrning” där stadens utbyggnad 

prioriteras kan belasta förvaltningens resurser att genomföra övriga nödvändiga 

investeringar för att bibehålla och utveckla den infrastruktur som behövs för en 

effektiv och långsiktigt hållbar VA-infrastruktur. Nämndens mandat att 
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prioritera detta kan då bli begränsad då resurser, såväl finansiella som övriga 

resurser, kan vara begränsande.  

- God samverkan ger förutsättningar att exploatera i områden där staden har en 

befintlig god infrastruktur (skolor, vägar, VA-lösningar etc.). Detta ser vi som en 

positiv effekt av samordning vilket i förlängningen kan vara avgörande för den 

kommunala ekonomin.  

Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. I hur stor 

utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att förslaget uppfyller dessa nyttor och 

farhågor? 

Generellt sätt ser vi att flertalet av både nyttor och risker omhändertagits, eller i vart fall 

beaktats om än kanske viss ytterligare förtydligande kan behövas för att visa hur de 

omhändertas. Nedan några vi sett, vilka även återfinns i den inledande 

sammanställningen av våra bedömningar.  

- Hur hantera målkonflikter – otydligt vem/vad/när prioritering i verkligheten 

ska göras. Framförallt avseende det korta och långa perspektivet. Förvaltningen 

ser att det i vår verksamhet finns många projekt/investeringar med nyttan först i 

det längre perspektivet och inte alltid kvantifierbara – dessa riskerar att inte 

prioriteras eller bli skjutna på till förmån för kortsiktiga prioriteringsbehov och 

aktuella finansiella förutsättningar i kommunen.  

- Vilka prioriteringsgrunder som ska gälla – det finns flera dimensioner som kan 

vara styrande; miljö, klimat, ”trivsel i staden”, kultur, ekonomiska förutsättningar, 

integration etcetera. Det behövs ett tydliggörande, ett uppdrag, till KS att även 

vara tydliga med vad det ser som viktigaste dimensionen för sin prioritering. För 

allt kan inte omhändertas.  

- Samma enhet ska styra och följa upp – det är bra att KS får ta ett ökat ansvar, ta 

ställning, till var och vad, men det är inte helt självklart att samma funktion sedan 

ska vara den som kontrollerar och följer upp detaljerna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Samordning bör leda till ökad effektivitet och därmed positiva ekonomiska 

konsekvenser. Genom tydlighet kring vision, mål och prioriteringar ges bättre förut-

sättningar för att kunna förutse och planera mer effektivt. Som ovan beskrivits ser vi 

dock att förslaget innehåller vissa otydligheter avseende prioriteringsgrunder och 

målkonflikter kan det få negativa ekonomiska konsekvenser. Inte minst i en så lång-

siktig verksamhet som VA där nämnden hela tiden måste hantera både de mer kort-

siktiga stadenbeslutade exploateringarna, i avvägning med de långsiktiga behoven av att 

investera i en hållbar Va-anläggning för stadens invånare. Om det görs avkall på att 

bibehålla, utveckla och underhålla Va-anläggningarna eller tillskapa Va- och 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 8 (8) 

   

   

avfallslösningar i stadsbilden som omhändertar tex klimatförändringar och föränderliga 

behov av sortering och återvinning, kan det få stora negativa konsekvenser på sikt.  

Barnperspektivet 

Att bibehålla och utveckla infrastruktur och långsiktigt hållbara lösningar för VA och 

avfall är kritiskt för kommande generationer. En samordnad styrning och planering som 

inkluderar detta i stadsbyggnaden på både kort och längre sikt skapar förutsättningar för 

att vi kan säkerställer detta. På motsatt sätt kan bristande långsiktighet till förmån för 

kortsiktig styrning, exempelvis av ekonomiska skäl, kan dock starkt äventyra det.  

Mångfaldsperspektivet 

VA- och avfallslösningar i stadsbyggnaden bygger på likabehandling för alla, och vi ser 

inte att förslaget skulle påverkas i detta perspektiv.  

Jämställdhetsperspektivet 

VA- och avfallslösningar i stadsbyggnaden bygger på likabehandling för alla, och vi ser 

inte att förslaget skulle påverkas i detta perspektiv.  

Miljöperspektivet 

Att bibehålla och utveckla hållbara VA- och avfallslösningar i stadsbyggnaden är 

kritiskt för att uppnå god miljöpåverkan. Att såväl stadsbyggnaden inkluderar utrymme 

och finansiering för detta är därför ett måste. Om en övergripande styrning skulle 

påverka hur man prioriterar lösningar för exempelvis blågröna lösningar, skyfalls-

hantering, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna, samt hur det i stadsbild och 

byggnation planeras in lösningar för avfalls- och återvinningshantering så kommer det 

få miljömässiga allvarliga konsekvenser.  

Omvärldsperspektivet 

Frågan är aktuell i många städer, hur kan man få en förstärkt samordnad styrning och 

planering. Vi ser att detta har lyfts i ärendet och har inte några ytterligare aspekter att 

lyfta, mer än att det alltid är viktigt att söka goda exempel från andra. Detta bör ingå i 

det fortsatta arbetet när en eventuell planeringsfunktion inrättas.  

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till 
strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

§ 180, 0635/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

2. Kulturnämnden tillför synpunkter på förslag till strategisk planeringsfunktion 

inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen enligt föreliggande 

tjänsteutlåtande.  

3. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-28. 

Remiss från kommunstyrelsen avseende strategisk planeringsfunktion för 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen – fortsatt utredning av facknämndernas 

organisation.  

Yrkande från (MP) och (V) 2019-09-23 enligt bilaga 3 till protokollet.  

Yttrande från (S) 2019-09-23 enligt bilaga 4 till protokollet.  

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag: 

• Lars-Olof Karlsson (MP) yrkar för (MP) och (V) bifall till yrkandet från (MP) 

och (V). 

• Irène Sjöberg-Lundin (D) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V).  

• Mariya Voyvodova (S) och ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till 

tjänsteutlåtandet. 

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

Kultur 
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Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena under proposition och finner att 

nämnden bifallit tjänsteutlåtandet.  

Omröstning begärs.   

Propositionsordning  
Föreslagen propositionsordning ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och Nej för bifall till 

yrkandet från (MP) och (V)” godkänns.  

Omröstning 
Mariya Voyvodova (S), Admir Ramadanovic (S), Anna Ekborg (KD), Jörgen Fogelklou 

(SD), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och ordförande Ann Catrine Fogelgren 

(L) röstar Ja.  

Irène Sjöberg-Lundin (D), Lars-Olof Karlsson (MP), Marie-Louise Bergström (D), Maja 

Bentzer (V) och andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V) röstar Nej. 

Med röstsiffrorna 6 Ja mot 5 Nej har kulturnämnden beslutat att bifalla tjänsteutlåtandet.  

Protokollsanteckningar 
Irène Sjöberg-Lundin (D) och Marie-Louise Bergström (D) lämnar följande yttrande: 

D instämmer i yrkandet som M,V och FI lagt. Vi vill tillägga att de ekonomiska 

konsekvenser som förslaget med all säkerhet kommer att innebära, i stället läggs på 

kulturverksamheten för barn och unga. 

Ledamöter och ersättare för (L), (M) och (KD) gör följande protokollsanteckning:  

Vi vill poängtera vikten av att kulturplaneringen lyfts in i den strategiska 

planeringsfunktionen då denna fråga berör ett hela staden perspektiv. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Dag för justering 

2019-09-23 

 



 

 

Kultur 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 

 



Yrkande MP, V, Fi gällande yttrande över förslag om Strategisk planeringsfunktion - fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 

 

Förslag till beslut 

1.  Kulturnämnden avslår förslaget om en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

2.  Kulturnämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som kulturnämndens eget 
yttrande. 

3.  Kulturnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. 

 

Yrkande 

Målkonflikter mellan de planerande nämnderna är ett känt problem som behöver åtgärdas. Vi är 
dock tveksamma till att den här föreslagna strategiska planeringsfunktionen är rätt väg att gå. Från 
vår nämnds håll är det dessutom problematiskt att kulturplaneringsperspektivet helt saknas i 
förslaget. Vikten av att kulturplanering vägs in i det strategiska arbetet med 
stadsutvecklingsfrågor måste framhållas. 

Vi saknar i nuvarande förslag också en uppskattning av de möjliga ekonomiska 
konsekvenser som kan uppkomma när samordningsprocessen är på plats, och konkreta 
förändringar av arbetssätt ska implementeras. Vi ser att det kommer att behöva avsättas 
resurser för detta för att inte belasta redan ansträngda förvaltningar som Kulturförvaltningen 
ytterligare. 
 

  

 



 

 

 

 

 

Yttrande (S) 
Kommunstyrelsen 

                                   Ärende 13 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen 

 

Socialdemokraterna välkomnar förslaget och anser att den strategiska planeringsfunktionen 
inom stadsutvecklingsområdet är av högt värde. I yrkandet från S, M, MP, V, L och KD i 
februari 2018 i kommunstyrelsen angavs att fortsatt utredning ska genomföras i syfte att placera 
ett ansvar för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

Vi tolkar att förslaget inte handlar om för eller emot utan hur en sådan funktion skulle omfatta 
den övergripande strategiska planeringen för stadens långsiktiga utveckling inom 
stadsutvecklingsområdet. Vi anser att det behövs en långsiktig planering samt samordning av 
övergripande program och planeringsunderlag inom stadsutvecklingen och inte minst krävs en 
bättre styrning av stora investerings- och exploateringsprojekt.  

Vi delar en del av nyttorna och farhågorna som har identifierats under utredningsarbetet. En 
sådan funktion måste ha ett tydligt mandat i komplexa processer och vara ”spindeln i nätet”. 
Nämndernas och bolagens ansvar inom stadsutvecklingen bör lämnas oförändrade.  

Vi ser att det finns goda förutsättningar för en tydlig och bättre samordning mellan berörda 
nämnder och styrelser. Detta i slutändan leder till leverans av en hållbar stadsutveckling och en 
effektivare hushållning med stadens resurser. Förslaget kan jämföras med 
koorderingsfunktionen under arbetet med Västsvenska paketet som fungerade mycket väl. 

Den strategiska planeringsfunktionen bör ta hänsyn till kulturplaneringen som varit en del av 
stadsutvecklingen sedan många år tillbaka och förstärks ytterligare i Göteborgs kulturprogram 
och kulturnämndens reglemente. Målet är att skapa en attraktiv livsmiljö i Göteborg med goda 
förutsättningar för hållbar stadsutveckling som tydliggör stadens karaktär och historia, samt att 
öka göteborgarnas delaktighet i utformningen av den fysiska miljön. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till 
strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation   
 

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

2. Kulturnämnden tillför synpunkter på förslag till strategisk planeringsfunktion 

inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen enligt föreliggande 

tjänsteutlåtande.  

3. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 om tidsplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har genomfört en utredning och föreslår att 

kommunstyrelsen tillstyrker alternativet inriktningsstyrd samverkan som förslag till ny 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

Förslaget är sänt på remiss till berörda nämnder och styrelser, däribland kulturnämnden. 

Yttrandet ska lämnas senast den 30 september 2019.  

En ny modell med så kallad ”Inriktningsstyrd samverkan” ingår i förslaget, vilket innebär 

ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra stadens 

processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling.  

Kulturförvaltningen ställer sig positiv till ökad samordning och gemensamma 

prioriteringar i stadsutvecklingsfrågor med utgångspunkt i oberoende analys. Samtidigt 

bedömer förvaltningen att det är svårt att utifrån nuvarande underlag göra en 

konsekvensanalys, detta eftersom utredningen för närvarade inte svarar på hur 

införandeprocessen kommer att se ut samt att utredningen saknar konkreta exempel.  

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-08-28 

Diarienummer 0635/19 

 

Malin Schiller 

Telefon: 031-368 3270 

E-post: malin.schiller@kultur.goteborg.se  
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Kulturförvaltningen framhåller även vikten av att kulturplanering vägs in i det strategiska 

arbetet med stadsutvecklingsfrågor. I det nuvarande förslaget saknas 

kulturplaneringsperspektivet helt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Då förslaget från stadsledningskontoret inte berör införandeprocessen kan 

kulturförvaltningen inte göra en bedömning av de möjliga ekonomiska konsekvenserna.  

Det nuvarande förslagets innebär inga särskilda aspekter på frågan men 

kulturförvaltningen reserverar sig för de möjliga ekonomiska konsekvenser som kan 

uppkomma när samordningsprocessen är på plats, och konkreta förändringar av arbetssätt 

ska implementeras.  

Barn-, mångfald- och jämställdhetsperspektivet 

En stor nytta med införandet av en strategisk planeringsfunktion är att möjligheten ökar 

att bereda ärenden inom stadens strategiska stadsutveckling med helhetssyn i alla 

perspektiv. Många av de frågor som rör social hållbarhet handlar om att det måste finnas 

förutsättningar för att se till ett helhetsperspektiv. Som exempel kan segregationen inte 

lösas i enskilda detaljplaner utan handlar om systemperspektiv. 

Miljöperspektivet 

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Inom Sverige och i världen förs en diskussion och en utveckling av arbetssätt med fokus 

på att tydligare inkludera kulturella värden inom ramen för stadsutvecklingen. Syftet är 

att delvis tydligare definiera kulturella värden som samhällsbyggande, och visa hur 

närvaron av kultur bidrar till social sammanhållning i staden. Det handlar också om att ge 

plats åt och skapa förutsättningar för konst och kultur i staden, ur bred bemärkelse. En 

strategisk planeringsfunktion som lyfter in kulturplaneringsperspektivet kan möjliggöra 

utvecklingen av en socialt hållbar och attraktiv livsmiljö och en stad med stark identitet 

och profil.  

 

 

Bilaga  

Remiss från kommunstyrelsen avseende strategisk planeringsfunktion för 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen – fortsatt utredning av facknämndernas 

organisation.  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har översänt förslag till strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet till kulturnämnden på remiss. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-09-30. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 om tidsplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har genomfört en utredning och föreslår att 

kommunstyrelsen tillstyrker alternativet inriktningsstyrd samverkan som förslag till ny 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet.  

Inriktningsstyrd samverkan innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att 

samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Kommunstyrelsen föreslås ha ett utpekat ansvar för mål och process, medan ansvaret för 

innehåll och sakkompetens föreslås ligga på nämnder och bolag. Stadsledningskontorets 

bedömning är att metoden ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och 

målkonflikter inom stadsutveckling och värna ett hela-staden-perspektiv. Det skulle i sin 

tur innebära att det blir tydligare för boende, besökare och näringsliv, samt för Göteborgs 

Stads organisation vad staden vill med inom stadsutvecklingsområdet. Det förväntas 

också att skapa mer framdrift då alla arbetar mot samma mål och arbetet går i takt utifrån 

beslutad prioritering. De nya arbetssätten skulle vidare göra det möjligt att tidigare 

identifiera avvikelser från angiven riktning och ge möjlighet till justering. För att 

säkerställa att en ny funktion skapar största möjliga nytta och att nämnders och styrelsers 

verksamheter kan koppla an det föreslagna systemet, skickas förslaget på remiss till 

berörda nämnder och styrelser.  

Stadsledningskontorets utredning bygger på intervjuer med tjänstepersoner inom stadens 

organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk styrning av 

stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en översiktlig 

teoristudie.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Kulturförvaltningen ser positivt på möjligheten att förbättra arbetssätten i hur staden 

samverkar i frågor som berör stadsutveckling. Att få tydlighet och förståelse för vem som 

har mandat i prioriteringar och beslut som har med hela stadens utveckling att göra, 

kommer att få betydelse både för det interna arbetet och för arbetet med externa parter.  

Vid remittering av förslag till strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet, bifogades ett antal frågor som remissinstanserna ombads 

besvara i sina yttranden. Nedan redovisas frågorna samt förvaltningens svar.   

• Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni skulle beröras 

av central samordning och styrning enligt förslaget? 

Hur förslaget kommer att påverka kulturförvaltningens arbetssätt och vilka processer som 

skulle beröras är inte möjligt att avgöra eftersom införandeprocessen av förslaget inte 

omnämns. Utfallet kommer att bero på hur gränsdragningarna görs, hur fördelningen av 

uppgifter och mandat kommer se ut i praktiken mellan kommunstyrelsen och övriga 
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nämnder, vilka resurser som avsätts, hur stor omfattning planeringsfunktionen får, och 

hur samordningsprocessen kommer gå till. När dessa frågor är utredda kommer en 

bedömning kunna göras. 

• Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

Ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra stadens 

processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling kan ha påverkan på 

kulturförvaltningens verksamhet. Ett rimligt antagande är att införandet av 

”Inriktningsstyrd samverkan” innebär att visionsarbetet för stadsutvecklingsfrågor får 

förutsättningar att drivas tydligare än idag. Det bör kunna stärkas ytterligare om 

oberoende analyser ligger till grund för de gemensamma prioriteringarna. 

I förslaget från stadsledningskontoret saknas frågor som rör kulturens värden i 

stadsutvecklingen. Att hitta arbetssätt med fokus på att tydligare inkludera kulturella 

värden inom ramen för stadsutvecklingen är en utveckling som sker både i Sverige och 

runt om i världen. Kulturplanering är ett perspektiv som behöver lyftas in i samverkan 

kring stadsutvecklingsfrågor, där en utgångspunkt är Göteborgs Stads kulturprogram och 

Göteborgs Stads plan för kulturplanering 2019-2023, där den senare nu under hösten 

2019 revideras efter en remisshantering i berörda nämnder och styrelser. Om Göteborgs 

Stads kulturprogram och plan för kulturplanering finns med som kunskapsunderlag som 

stadsledningskontoret använder i sitt arbete med prioriteringar och målsättningar, ökar 

möjligheten att kulturplaneringen får större genomslag i staden. 

• I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att förslaget uppfyller de 

nyttor och farhågor som identifierades under utredningsarbetet?  

Kulturförvaltningens bedömning är att de nyttor som nämns i utredningen generellt 

uppfylls i förslaget. Särskilt vad gäller att kommunstyrelsen skulle få en samlad 

övergripande prioritering, en gemensam riktning för stadens verksamheter och att en 

uppföljning av resultaten skulle underlättas. Flera av de farhågor som identifierats är 

också sannolika, där de följande bedöms vara högst av högst risk. Frågan om det är 

praktiskt möjligt att skapa denna typ av långsiktig planeringsfunktion som får tydliga 

effekter för styrningen. Risken är att om inte funktionen får rätt mandat kommer resultatet 

inte bli legitimt, då det också finns en kultur där fattade beslut inte behöver följas upp om 

det innebär målkonflikter. Förslaget kommer innebära en maktförskjutning som skulle 

kunna resultera i att nämnder och styrelser känner minskat ansvar för sina respektive 

uppgifter och en gränsdragningsproblematik kan uppstå mellan kommunstyrelsen och 

nämnderna som kan innebära långdragna beslutsprocesser som fördröjer projektets 

leveranser. 

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden tillstyrker förslag till strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
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Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Joakim Albrektson  

 

Kulturstrategisk chef 
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§ 122   Dnr N230-0531/19 

Remiss från SLK, Strategisk planeringsfunktion (i staden) 15:10-15:15   

 

Beslut 

1. tillstyrka förslag till Strategisk planeringsfunktion i staden de synpunkter som 

2. framgår av förvaltningens bedömning, 

3. översända yttrandet till stadsledningskontoret, 

4. omedelbart justera beslutet 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2019-09-13 

Lokalnämndens svar på remiss Strategisk planeringsfunktion. 

Stadsledningskontorets utredning Funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lokalnämnden 

 
  

Lokalnämnden 

Utdrag ur protokoll  

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 

Sekreterare 

Majed Shabo 

 

Ordförande 

Christer Holmgren (M) 

Justerande 

Mikael Wallgren (V) 
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Svar på remiss Strategisk planeringsfunktion 
- fortsatt utredning facknämndernas 
organisation (Dnr. 0691/19 SLK) 

Förslag till beslut 
Lokalnämnden föreslås 

1. tillstyrka förslag till Strategisk planeringsfunktion i staden de synpunkter som 

framgår av förvaltningens bedömning, 

2. översända yttrandet till stadsledningskontoret, 

3. justera beslutet omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2018-06-20 om tidplan och inriktning för fortsatta 

arbetsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. 

Stadsledningskontoret har för KS redovisat uppdraget som avser inrättande av en 

strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen, innefattande 

även strategiska lokalförsörjningsfrågor. Utredningen har remitterats till berörda nämnder 

och bolag och svar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2019-09-30.  

Utredningen föreslår att en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen har 

styrningsuppgifter i tre delar av stadsutvecklingsarbetet: 1) övergripande gemensamma 

mål och riktningar för stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade 

fokus för genomförande i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar 

och projekt. Styrningsfunktionen föreslås vara enligt en modell ”inriktningsstyrd 

samverkan”, det vill säga en modell som kompletterar dagens organisation med ökad 

styrning som skapar bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt 

kunskapsbyggande men där nämnder och styrelser behåller ansvar och mandat för sina 

respektive verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och 

mandat för att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom 

stadsutveckling. 

Lokalförvaltningen föreslår lokalnämnden att tillstyrka ett fortsatt arbete med inrättandet 

av en strategisk planeringsfunktion i enlighet med förslaget och att hänsyn tas till de 

synpunkter som framgår av lokalförvaltningens bedömning.  

Förvaltningen bedömer att ett ökat mandat hos Kommunstyrelsen att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar har potential att inverka positivt på stadens 

Lokalförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-13 

Diarienummer N230-0531/19 

 

Martha Sandoval Peterson/Lina Cavallin 

 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: fornamn.efternamn@lf.goteborg.se  
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stadsutvecklingsarbete i sin helhet, vi ser positivt på att den strategiska lokalförsörjningen 

tydligare hanteras ihop med hela stadens stadsutveckling. 

Samtliga av lokalförvaltningens processer kan påverkas av en central planeringsfunktion. 

Med den centrala styrningen kommer för- och nackdelar, vilka till viss del beskrivs i de 

nyttor och farhågor som stadsledningskontorets utredning beskriver. Ytterligare 

konkretiseringar behöver göras för att kunna dra några slutsatser om hur det i praktiken är 

tänkt fungera med uppdelningen av mandat och ansvar samt vilka blir de ekonomiska 

konsekvenser för lokalnämnden. Att tydliggöra detta innan man går vidare till 

implementering är av yttersta vikt.  

Lokalförvaltningen tror att den centrala styrningen i lokalförsörjningsprocessen skulle 

gynnas av att hanteras likt övriga facknämnders styrning med delat strategiskt ansvar. Det 

skulle då finnas bättre möjlighet att fatta beslut utifrån en helhetsbild istället för utifrån 

enskilda nämnders mål och uppdrag. 

Planeringsfunktionens roll och mandat behöver ytterligare konkretiseras för att 

förvaltningen skall kunna bedöma i hur stor utsträckning det svarar upp mot redovisade 

nyttor och farhågor. Det lokalförvaltningen ändå särskilt vill poängtera gällande Mål och 

riktning är behovet av tydliga stadsgemensamma indikatorer för basverksamheten samt 

tydliga resultatmål för stadsutvecklingen. Detta för att kunna analysera effekten av 

utvecklingen på basverksamheten och ta strategiska beslut baserat på detta. Ansvar för att 

nå målen ligger sedan hos samtliga nämnder och bolag som bidrar i de processer som 

påverkar utfallet. Blir målen ej tillräckligt specifika och med processfokus istället för 

leveransfokus, riskerar man att utvecklingen suboptimeras. Målen ger då heller inte 

vägledning i den övergripande prioritering och fokus som krävs för att nå framgång med 

begränsade resurser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Se den samlade kommentaren under punkt 3 i bilaga 1, Lokalnämndens svar på remiss 

Strategisk planeringsfunktion. 

Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) 
Se den samlade kommentaren under punkt 3 i bilaga 1, Lokalnämndens svar på remiss 

Strategisk planeringsfunktion. 

Jämställdhetsperspektivet 
Se den samlade kommentaren under punkt 3 i bilaga 1, Lokalnämndens svar på remiss 

Strategisk planeringsfunktion. 

Mångfaldsperspektivet 
Se den samlade kommentaren under punkt 3 i bilaga 1, Lokalnämndens svar på remiss 

Strategisk planeringsfunktion. 

Miljöperspektivet 
Se den samlade kommentaren under punkt 3 i bilaga 1, Lokalnämndens svar på remiss 

Strategisk planeringsfunktion. 
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Omvärldsperspektivet 
Se den samlade kommentaren under punkt 3 i bilaga 1, Lokalnämndens svar på remiss 

Strategisk planeringsfunktion. 

Samverkan 
Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 

2019-09-19).   

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Lokalnämndens svar på remiss Strategisk planeringsfunktion. 

Bilaga 2 – Stadsledningskontorets utredning Funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen.  
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Ärendet  
Lokalnämnden har fått möjlighet att yttra sig om stadsledningskontorets förslag på 

inrättande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. 

Planeringsfunktionen föreslås ansvara för stadengemensam strategisk styrning i 

stadsutvecklingsarbetet. 

Nämndens remissvar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2019-09-30. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Aktuell utredning innehåller redovisning av uppdraget till 

stadsledningskontoret som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för 

stadsutveckling under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska 

lokalförsörjningsfrågor. 

Lokalnämnden har, tillsammans med andra berörda nämnder och bolag, fått möjlighet att 

yttra sig om stadsledningskontorets förslag i PM dat. 2019-05-07 (bilaga 2 till detta TU). 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår lokalnämnden att tillstyrka ett fortsatt arbete med inrättandet av en 

strategisk planeringsfunktion i enlighet med förslaget och att hänsyn tas till de synpunkter 

som framgår av lokalförvaltningens bedömning i bilaga 1 till detta TU. 
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1. Sammanfattning av Lokalnämndens synpunkter och 

bedömningar 

Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2018-06-20 om tidplan och inriktning för fortsatta 

arbetsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har för KS redovisat uppdraget som 

avser inrättande av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 

kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. Utredningen 

har remitterats till berörda nämnder och bolag och svar ska vara stadslednings-

kontoret tillhanda senast 2019-09-30.  

Utredningen föreslår att en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen har 

styrningsuppgifter i tre delar av stadsutvecklingsarbetet: 1) övergripande 

gemensamma mål och riktningar för stadens stadsutveckling, 2) gemensam 

prioritering och utpekade fokus för genomförande i stadsutvecklingen, 3) strategisk 

styrning av utpekade satsningar och projekt. Styrningsfunktionen föreslås vara enligt 

modellen ”inriktningsstyrd samverkan”, det vill säga en modell som kompletterar 

dagens organisation med ökad styrning som skapar bättre förutsättningar för 

samverkan och gemensamt kunskapsbyggande. I modellen behåller nämnder och 

styrelser behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Lokalförvaltningen föreslår lokalnämnden att tillstyrka ett fortsatt arbete med 

inrättandet av en strategisk planeringsfunktion i enlighet med förslaget och att 

hänsyn tas till de synpunkter som framgår av lokalförvaltningens bedömning.  

Förvaltningen bedömer att ett ökat mandat hos Kommunstyrelsen att samordna och 

styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar har potential att inverka positivt 

på stadens stadsutvecklingsarbete i sin helhet. Förvaltningen ser positivt på att den 

strategiska lokalförsörjningen tydligare hanteras ihop med hela stadens 

stadsutveckling. 

Samtliga av lokalförvaltningens processer kan påverkas av en central 

planeringsfunktion. Med den centrala styrningen kommer för- och nackdelar, vilka 

till viss del beskrivs i de nyttor och farhågor som stadsledningskontorets utredning 

beskriver. Ytterligare konkretiseringar behöver göras för att kunna dra några 

slutsatser om hur det i praktiken är tänkt fungera med uppdelningen av mandat och 

ansvar samt vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för lokalnämnden. Att 

tydliggöra detta innan man går vidare till implementering är av yttersta vikt.  

Lokalförvaltningen tror att den centrala styrningen i lokalförsörjningsprocessen 

skulle gynnas av att hanteras likt övriga facknämnders styrning med delat strategiskt 

ansvar. Det skulle då finnas bättre möjlighet att fatta beslut utifrån en helhetsbild 

istället för utifrån enskilda nämnders mål och uppdrag. 

Planeringsfunktionens roll och mandat behöver ytterligare konkretiseras för att 

förvaltningen skall kunna bedöma i hur stor utsträckning det svarar upp mot 

redovisade nyttor och farhågor. Det lokalförvaltningen ändå särskilt vill poängtera 

gällande Mål och riktning är behovet av tydliga stadsgemensamma indikatorer för 

basverksamheten samt tydliga resultatmål för stadsutvecklingen. Detta för att kunna 

analysera effekten av utvecklingen på basverksamheten och ta strategiska beslut 

baserat på detta. Ansvar för att nå målen ligger sedan hos samtliga nämnder och 

bolag som bidrar i de processer som påverkar utfallet. Blir målen ej tillräckligt 
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specifika och med processfokus istället för leveransfokus, riskerar man att 

utvecklingen suboptimeras. Målen ger då heller inte vägledning i den övergripande 

prioritering och fokus som krävs för att nå framgång med begränsade resurser. 

 

2. Svar på den remitterande instansens frågor 

I enlighet med remissen ska nämndens remissvar särskilt behandla nedanstående tre 

frågor: 

2.2 Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens 
övergripande processer för stadsutveckling. Vilka av 
nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni skulle 
beröras av central samordning och styrning enligt förslaget? 

Ekonomistyrning – Kommunstyrelsens kan idag fatta beslut som inom innevarande 

år påverkar nämndens både ekonomiska och personella resurser. En långsiktig 

samordnad planering bör komma tillrätta med dagens problematik. 

Hyresprocessen – Kommunstyrelsen, via lokalsekretariatet på stadsledningskontoret, 

handlägger initialt de inhyrningar som lokalnämnden gör. Beslut om att om att starta 

upp verksamheten och hyra in lokalen/bostaden fattas av verksamhetsnämnderna. 

Detta sker löpande under året.  

LS-uppdragsprocessen – Uppstarten i processen för nyproduktion av lokaler/bostäder 

handläggs av kommunstyrelsen, via lokalsekretariatet på stadsledningskontoret. 

Beslut om att starta upp verksamheten och hyra in lokalen tas av 

verksamhetsnämnderna. Investeringsbeslut tas därefter i Lokalnämnden på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Detta sker löpande under året, med viss framförhållning genom 

en första långsiktig planering från lokalsekretariatets sida september 2018. 

Kunduppdragsprocessen – Hur vi samspelar med nämndens kunder (kommunala 

verksamheter) kan påverkas. Idag hanteras större förändringar i fastighetsbeståndet 

via central styrning (se processer ovan).  

Långsiktigt planerade åtgärder – Nämndens långsiktiga plan för underhållsåtgärder 

påverkas redan idag av lokalsekretariatets/verksamhetsnämndernas behov av 

ombyggnader/nybyggnader. Nämndens planering bör synkas ännu mer med stadens 

lokalförsörjningsplanering. 

Reparationsprocessen –Vilken servicegrad nämnden ska ha till stadens verksamheter 

kan påverkas av central styrning. 

Tillsyn och skötselprocessen – Vilken servicegrad nämnden ska ha till stadens 

verksamheter kan påverkas av central styrning. 

Gemensam byggprocess (GBP).  

2.3 Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att 
samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar 
inom stadsutveckling. Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant 
mandat skulle ha på nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på 
stadens stadsutvecklingsarbete som helhet? 
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För och nackdelar med dagens centrala styrning av lokalförsörjningsprocessen 

Med den centrala styrningen kommer för och nackdelar, vilka till viss del beskrivs i 

de farhågor och nyttor i stadsledningskontorets utredningsrapport. Rapporten är dock 

för otydligt utformad för att kunna dra några slutsatser om hur det i praktiken är tänkt 

fungera med uppdelningen av mandat och ansvar. Att tydliggöra detta innan man går 

vidare till implementering är av yttersta vikt. Idag kan stadsledningskontoret via 

lokalsekretariatet och med sitt mandat fatta beslut som lokalnämnden sedan bär 

ansvar för, både vad gäller personella och ekonomiska resurser. Detta är något som 

av naturliga skäl upplevs som problematiskt. Med tydliga rutiner och långsiktiga och 

gemensamma planeringsprocesser för att hantera detta ser förvaltningen det dock inte 

som ett hinder.  

Det är viktigt att förtydliga vem som har det yttersta ansvaret för frågor där flera 

parter kommer ha delat mandat och ansvar. Stadsrevisionen har gjort två revisioner 

på lokalförsörjningsprocessen i staden, ”Granskning av strategisk lokalförsörjning i 

Göteborgs Stad” samt ” Granskning av Göteborgs Stads arbete med att säkerställa 

tillgången till bostäder med särskild service”. Revisionen lyfter här relevant 

problematik, kring det delade ansvaret och svårigheter att leda och styra över 

nämndernas gränser. Exempelvis bedömer man ”… att styrningen av 

projektverksamheten inte är tillräckligt transparent och delvis är otillräcklig, vilket 

riskerar nämndernas kontroll och försvårar uppföljning.”1 Överlappande arbete, 

målkonflikter och bristande kapacitet för genomförande är nu resultatet av oklar 

ansvarsfördelning och incitament för samverkan. Samordning, samverkan, mandat 

och ansvar måste vara tydliga och praktiska. Annars kan det som Stadsrevisionen 

beskriver ”… leda till att stadens resurser inte används effektivt och i förlängningen 

ser vi en uppenbar risk för suboptimeringar.”2 En tydlig gränsdragning är i det 

sammanhanget också en förutsättning för att undvika ineffektiv hantering av 

kommunens samlade insatser sett till hela-staden perspektivet. 

Lokalförvaltningen upplever att lokalsekretariatet har för begränsade personella 

resurser för att hantera sitt strategiska ansvar inom lokalförsörjningen. 

Lokalsekretariatet hinner inte, med tillgängliga resurser, planera, följa upp och 

utveckla lokalförsörjningsprocessen, vilket avspeglas i revisionens anmärkningar.3 

Skall stadsledningskontoret utöka ansvaret inom stadsutveckling är det av yttersta 

vikt att man avsätter nog med resurser för att hantera uppdraget.  

Vi ser positivt på fördelningen av samverkansstyrning till kommunstyrelsen med 

förtydligandet att sakkompetens hanteras av nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsens inriktning på styrning av strategier och prioritering av 

genomförande på en övergripande nivå kräver dock vidare förtydligande och 

                                                 

 

1 Granskning av strategisk lokalförsörjning i Göteborgs stad, Stadsrevisionen 2016-12-13, sid. 32 

2 Göteborgs stads arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service, 

Stadsrevisionen 2019-04-09, sid. 43 

3 ”… kommunstyrelsens arbete med att styra och besluta i frågor avseende BmSS hittills inte varit 

tillräckligt transparent. Lokalsekretariatet har arbetat relativt informellt och behov har 

kommunicerats vid gemensamma möten mellan inblandande förvaltningar.”  

Göteborgs stads arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service, 

Stadsrevisionen 2019-04-09, sid. 41 
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detaljering för att inte svårigheterna som Stadsrevisionen tagit upp, skall nå fäste på 

nytt.  

Konsekvenser för lokalnämndens verksamhet 

Den centrala styrningen i lokalförsörjningsprocessen skulle gynnas av att hanteras 

likt övriga facknämnder med delat strategiskt ansvar. Det skulle då ge lokalnämnden 

bättre möjlighet att fatta beslut utifrån en helhetsbild istället för utifrån enskilda 

nämnders mål och uppdrag.  

Förvaltningen bedömer att en strategisk central styrning genom tydliga mål och 

uppföljning behövs inom ramen för den föreslagna funktionen. Hur den föreslagna 

funktionen för strategisk planering förhåller sig till lokalsekretariatets nuvarande roll 

och funktion behöver förtydligas. Lokalnämnden påverkas i stor grad och risken för 

målkonflikter eller ökad otydlighet behöver minimeras.  

Med en central och samordnad styrning och uppföljning kan lokalnämnden optimera 

sitt arbete med den strategiska utvecklingen av stadens fastighetsbestånd för 

kommunal service. Nämnden skulle då i praktiken ta över ansvaret för den 

strategiska utvecklingen, medan stadsledningskontoret styr genom tydliga initiativ 

och program med effektmål.  

Parallella processer 

I utvärderingen av BoStad20214 fokuserar man på tre huvudsakliga åtgärder i ett 

förändrat arbetssätt för att korta ledtider och förbättra utfallet av den planerande och 

exploaterande verksamheten med fokus på optimerad slutleverans. Dessa är: 

Gemensam kommunal projektorganisation, samverkansforum mellan staden och 

byggaktörer samt parallella processer mellan planering och exploatering.  

En möjlighet att tillämpa principerna även för produktionen av lokaler/bostäder för 

kommunal service borde möjliggöras i högre grad genom funktionen för strategisk 

planering. Kommunal produktion styrs förutom av lagar och riktlinjer, även av 

stadens gemensamma riktlinjer och mål. En integrerad process mellan planering, 

exploatering och produktion har därför möjligtvis än mer att vinna än motsvarande 

situationer inom BoStad2021. Vi ser att det kan få positiva konsekvenser för 

stadsutvecklingsarbetet som helhet.  

Konsekvenser på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet 

Lokalförvaltningen bedömer att ett ökat mandat hos kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar har potential att inverka 

positivt på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet.  

Vi ser redan i arbetet med den täta stadens förändrade fysiska och organisatoriska 

förutsättningar att behovet av att bryta stuprören är större än tidigare. Med 

medborgarnas bästa för ögonen måste vi söka lösningar som hållbart samordnar 

tillgängliga resurser tillsammans i staden. Utifrån det behovet påverkar mandatet 

arbetet positivt. 

                                                 

 

4 Följeforskning BoStad2021, Delrapport 3, CMB kortrapport om forskning 2019:1, sid 5. 
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Förvaltningen ser också, som ett resultat av minskade ”stuprör”, att mandatet leder 

till färre målkonflikter. Både med avseende på nämndens verksamhet och 

stadsutvecklingsarbetet. Även en bättre hantering av målkonflikter och identifiering 

av samordning inför återkommande situationer har potential att påverkas mot bättre 

förutsägbarhet och resursoptimering för förvaltningarna. 

En ytterligare konsekvens för samordning och styrning som påverkar användningen 

av tillgängliga resurser är möjligheten till ökad transparens mellan nämnder. En 

förutsägbar, dokumenterad och följbar process innebär att arbetet kan synkroniseras 

och andra påverkande nämnders arbete kan följas. En stadsutvecklingsprocess där 

deltagarna arbetar i samma takt leder till bättre resursanvändning. 

Lokalnämndens arbete omfattar hela kedjan från tidig planering, genom hela plan- 

och exploateringsprocessen, till förvaltning och fram till fastigheternas livscykelns 

slut. I det helhetsperspektivet ser vi att det ökade mandatet och ansvaret kan bidra till 

stadsutvecklingsprocessen genom att fokusera på leveransmål, och inte bara 

delprocessmål. Med det menar förvaltningen, till exempel, att möjligheten blir större 

att påverka inte bara antal enheter i planer, utan även antalet färdigställda enheter.  

Förvaltningen bedömer att bättre styrning av arbetssätt och prioriteringar kan ge 

påtaglig påverkan även på den ekonomiska förutsägbarheten, för både den egna 

verksamheten och för övriga nämnder och styrelser i staden. Det kommer troligtvis 

att leda till bättre möjlighet till den totala påverkan av beslut inom stadsutvecklingen. 

Beskrivningen av det ökade mandatet och ansvaret behöver utvecklas kring hur det 

avses att utvecklas över tid. Det är viktigt att uppföljning och utveckling av 

styrningen i sig sker löpande och av samma instans som sätter målen för 

planeringsfunktionen.  

En konsekvens kan annars bli att en problematik jämförbar med den som 

Stadsrevisionen uttrycker kring lokalförsörjningsprocessen, även etableras kring 

styrningen av stadsutvecklingen i sin helhet och kommer då att påverka negativt på 

övriga nämnder/styrelsers verksamhet.  

Lokalförvaltningens bedömning av vad som krävs för att nå framgång i den 

centrala styrningen. 

För att få stadsledningskontorets förslag att fungera ur ett hela-staden perspektiv och 

göra verklig positiv skillnad jämfört med hur det ser ut idag föreslår 

lokalförvaltningen att följande åtgärder tas utifrån följande tre delar: 

Mål och riktning 

Stadsutvecklingen behöver hanteras utifrån vedertagen svensk och internationell 

praxis för projektportföljstyrning. Det innebär bland annat, men inte endast, följande: 

• En stabil och väl definierad urvalsprocess för initiativ och satsningar, med tydliga 

beslutspunkter utifrån parametrar såsom strategisk passning, genomförbarhet och 

risknivå samt ekonomi och resurstillgång, behöver tas fram och ledas av den 

strategiska funktionen. 

• Utifrån stadens vision och långsiktiga övergripande mål behöver kvantifierbara 

effektmål för stadsutveckling sättas upp på övergripande nivå för hela staden. 

Bidrag till måluppfyllelse av dessa är ett väldigt centralt urvalskriterium som den 

strategiska funktionen behöver analysera och bestämma för att 
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kommunledningen skall kunna besluta om urval på ett konsekvent, stabilt och 

långsiktigt sätt. 

• Organisations- och verksamhetsmål för förvaltningar och bolag måste, ovan 

givet, synkroniseras och fördelas ut på ett mer genomtänkt sätt för att få ihop en 

fungerande helhet för staden och styrmedel på en mer operativ nivå. 

• Det är av högsta vikt att en analys görs för hur hierarkin av projektportföljer 

inom staden sätts upp. Det krävs dels en eller flera beställarportföljer som 

hanterar urval av Investeringar i form av initiativ och ingående åtgärder. Dessa 

måste kompletteras med en lämplig uppsättning genomförandeportföljer som ägs 

och styrs av förvaltningar och bolag. Här är prioritet, genomförbarhet, 

resursbalans, koordinering och efterfrågad rapportering vitala beståndsdelar.  

• Det bör dessutom övervägas att dela in projektportföljerna i olika dimensioner: 

tid- och nivåer, strategisk, taktisk och operativ, då det kan ge fördelar utifrån 

övriga inslag i stadens styrning och ledning. 

I samband med att ”mål och riktning” införs behöver ett omtag göras kring hur 

förvaltningar och bolag i staden involveras, berörs och används på ett bra sätt i 

stadsutvecklingen. En process för stadsutveckling behöver skapas där inte enbart 

nuvarande process VEX och dess ingående delprocesser ger arbetssätt och innehåll. 

Det finns ett flertal förvaltningar och bolag som kan nyttjas bättre vid en sådan 

förändring. 

En central del i att förändra processen för stadsutveckling bör vara att utveckla 

metoderna kring att beräkna värde för en satsning, ett initiativ eller enskilda åtgärder. 

Kostnader av olika slag och med olika tidsperspektiv skall avvägas mot nyttor ur ett 

helhetsperspektiv och även i ett livscykelperspektiv för att ge bästa beslutsunderlag. 

Roller i styrningen av projektportföljer, med tillhörande ansvar, uppgifter och 

mandat, behöver tydligt sättas och förankras. Vem gör urval, vem prioriterar, vem 

beslutar om start av genomförande, vem äger vilken portfölj, i vilka portföljer har 

förvaltningar ansvar att svara upp med resurser utifrån beslutade åtaganden, vem 

följer upp och vad och vart skall det rapporteras. 

Prioritering och fokus 

Tydlighet och stringens i hur parametrarna för prioritering av att starta upp åtgärder 

används är av högsta vikt för långsiktig framgång och förtroendet hos förvaltningar 

och bolag. Åtgärdens bidrag till stadens effektmål, genomförbarhet (kostnader, 

komplexitet, risknivå och resurstillgång) är parametrar som bör ingå i ett sådant 

förfarande. Även själva processen för prioritering för att starta upp åtgärder behöver 

vara tydlig, transparent och väl förankrad.  Processen måste vara synkroniserad med 

övriga planeringsprocesser i staden för att ge alla ägare av resurser en helhetsbild av 

kommande åtaganden, egna och deltagandet i det som styrs och leds av andra.  

Centralt i denna del är också vem som äger de finansiella medlen för åtgärderna. För 

att få till effektiva arbetssätt är fördelningen av investeringsmedel till nämnder 

nödvändig att justera. Skall en större del behållas centralt och fördelas ut direkt till de 

utpekade satsningarna för att öka styrning och genomflöde av åtgärder? 

En tydlighet krävs i vem som gör prioriteringen då målkonflikter uppstår mellan 

nämnder och bolag (trots bättre synkroniserade mål i staden kommer detta inte kunna 

undvikas). För att minimera målkonflikter i prioriteringen är det nödvändigt att det 
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finns logiska kopplingar mellan mål på olika nivåer i staden och en balans i målen 

mellan nämnder och bolag  

För långsiktighet och kontinuitet i arbetssätt är det viktigt att inse att om en ny 

mandatperiod innebär ändring av politiken så behöver effektmålen för 

stadsutveckling justeras. 

Det behöver bestämmas huruvida ett prioriteringskriterium är tillgänglighet av 

resurser i respektive organisation.  

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt 

En tydlighet och samstämmighet behöver skapas för viktning av verksamheten i 

förhållande till resurserna i utpekade satsningar och projekt. Följande frågor är 

viktiga att belysa: 

• Använder förvaltningen/bolaget sina resurser i relation till den nytta eller de 

mål som är uppställda?  

• Vilken funktion i staden bedömer och tar beslut kring detta i utpekade 

satsningar i projekt? 

En oklarhet i remissförslagets modell är korrelationen mellan att sätta mål och 

riktning respektive styra och följa upp genomförande. Det är av stor betydelse att 

samma organisatoriska funktion ansvarar för dessa. 

Sättet som funktionen styr och leder måste vara synkroniserat med alla omgivande 

processer och ingående organisationer för ett effektivt flöde av beslut och 

rapportering. 

Det är viktigt att det inte blir ett parallellt nytt styrsystem utanpå det befintliga som vi 

redan har. Det behöver anpassas, tas bort och läggas till i befintliga rutiner för 

styrning och uppföljning av initiativ och projekt inom staden.  

Gränsdragning mellan prioriterade projekt och utpekade satsningar och projekt är 

oklar i nuläget och behöver tydliggöras. 

En struktur för hantering av avvikelser i genomförandet (med fokus på tidsåtgång 

och resursbehov) behöver etableras. För god och framgångsrik styrning i 

genomförandet behöver Prioritering och fokus samt Strategisk styrning av utpekade 

satsningar och projekt samspela dynamiskt för ett fungerande arbetssätt även vid 

temporära kriser och problem.  
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2.4 Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med 
en strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen 
att förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Planeringsfunktionens roll och mandat behöver ytterligare konkretiseras för att 

lokalnämnden skall kunna bedöma i hur stor utsträckning det svarar upp mot 

redovisade nyttor och farhågor.  

Det lokalförvaltningen särskilt vill poängtera gällande Mål och riktning är behovet av 

tydliga stadsgemensamma indikatorer för basverksamheten och tydliga resultatmål 

kopplat till dessa för utvecklingen. Detta för att kunna analysera effekten av 

utvecklingen på basverksamheten och ta strategiska beslut baserat på detta. Ansvar 

för att nå målen behöver sedan delegeras ner till samtliga nämnder och bolag som 

bidrar i de processer som påverkar utfallet. Blir målen ej tillräckligt specifika och 

med processfokus istället för leveransfokus, riskerar man att utvecklingen 

suboptimeras. Målen ger då heller inte vägledning i den övergripande prioritering 

och fokus som krävs för att nå framgång med begränsade resurser. Exempel på 

leveransmål gällande stadsutveckling: Antal färdiga bostäder per år (ej Antal 

markanvisningar eller antal bostäder i pågående detaljplanearbete). 

I förslaget kan man tolka som att fackkompetens skall ingå i den strategiska 

planeringsfunktionen, då stadsledningskontoret föreslås ansvara för framtagandet av 

planer och övergripande strategier. Lokalförvaltningen bedömer att fackkompetensen 

kan förvaltas och utvecklas på mest relevant sätt inom facknämnderna, och att 

funktionen skall fokusera på kompetens i ledning, styrning, uppföljning och analys. 

Detta för att nyttja resurser på rätt sätt och inte minska engagemanget i nämnderna.  

En väsentlig nytta inom Mål och riktning är översikt i relationen mellan pengar och 

resurser. De pengar staden har att röra sig med är en fixerad faktor, det viktiga är hur 

tillgängliga resurser fördelas i staden som helhet. Förslaget ger möjlighet att få 

utväxling i den totala finansen genom förändrad styrning. Det är viktigt att se till den 

totala kostnadsbilden för samhällsutvecklingen, med alla följdkostnader av planering 

och den totala förvaltningsekonomin. Det finns idag alternativ som väljs bort 

eftersom de följer den begränsade förutsättningens logik, medan de i ett större 

sammanhang hade gett staden det mest fördelaktiga resultatet.  

Farhågor inom Mål och riktning är dels behovet av att nyttor och effekter måste 

kunna följas upp och dels en balans i uppföljningen. Man måste följa upp för att 

kunna utvärdera om man arbetar med rätt strategi och initiativ för att uppnå mål och 

riktning, samtidigt måste samma funktion som sätter mål och riktning följa upp och 

utvärdera resultat.  

En farhåga under Prioritering och Fokus är att arbetet är beroende av att det finns 

kopplingar mellan olika nivåer och balans mellan stadens olika nämnders och 

styrelsers, enskilda och gemensamma, mål och riktningar. I förlängningen gäller det 

att ”Höga krav på funktionen för att få legitimitet, kompetens, ledarskap”, också 

omfattar krav på styrning av projektportfölj inom stadsutveckling. 

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt innebär från lokalnämndens 

perspektiv, att rapportering som efterfrågas gör att förvaltningsledningen kan agera 

och tillsätta de nyttor som behövs i rätt tid. Farhågor kring samma punkt är 

framförallt frågor om gränsdragning och prioritering. Det är viktigt att kunna ta 
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ställning till hur långt in i stadsutvecklingsprocessen funktionens styrning är aktiv. 

Även gränsdragningen mellan prioriterade och utpekade projekt är oklar. Hur 

prioriteringen i staden påverkas behöver utvecklas i förslaget. Förvaltningen ser att 

det med fördel bör handla om återrapporteringsgrad och inte detaljstyrning i 

genomförandet. Med det sagt är det också viktigt att utveckla projektmognaden hos 

organisationen som helhet för att undvika en rapporteringsbörda som motverkar 

syftet. 

Övriga framgångsfaktorer för att svara upp mot nyttorna finns till stor del redovisade 

i Lokalförvaltningens bedömning av vad som krävs för att nå framgång i den 

centrala styrningen på sidan sex. 

2.5 Generella synpunkter på remissen. 

I beskrivningen av planeringsfunktionen behöver det utökade mandatet utökas och 

tydliggöras till att omfatta hur stor del av nuvarande nämndens/styrelsens ansvar det 

skall gälla. Det är till exempel viktigt att förtydliga om det utökade mandatet enbart 

gäller nämndens utvecklingsansvar eller även det förvaltande ansvaret, så som drift 

och underhållsnivåer. 

För att inte resurser skall användas på ett sätt som inte kommer staden och invånarna 

till gagn under det fortsatta arbetet med den föreslagna funktionen, vore det önskvärt 

med en redogörelse av vilka initiativ kring utveckling etc. som skall omfattas. 

3. Samlad kommentar målområden och perspektiv  

Som kommunal förvaltare, exploatör och byggherre av lokaler och särskilda bostäder 

har nämnden ett omfattande ansvar för hur stadens mål och fokusområden omsätts i 

praktiken på kort och lång sikt. Arbetet som görs i förvaltningen omsätter fokus och 

perspektiv till konkreta förutsättningar för byggd miljö och genomförda projekt som 

utvecklas med dessa som mål under hela livstiden. Det innebär att nämnden förvaltar 

och skapar livsmiljöer med omfattande och högt ställda krav. Samtidigt skall 

ekonomiska och tidsmässiga ramar i genomförande och förvaltning omsätta 

medborgarnas resurser på bästa sätt.  

I relation till stadens målområden och perspektiven anser därför nämnden att den 

föreslagna arbetsmodellen ger förutsättningar för att hantera de mål som Jämlik stad 

omfattar. Det är viktigt att underlag och planering som ligger till grund för strategier 

samt prioritering och fokus utgår från rätt förutsättningar likväl som utvärderingen av 

resultatet av nämndens arbete. För en långsiktigt hållbar inarbetning av målområdena 

bör verksamheten förstås utifrån sin relation till andra aktörer inom annan offentlig 

förvaltning, näringsliv, etc. Förvaltningen vill förtydliga vikten av att den 

sakkunskap som finns på förvaltningen och som behövs för målresultat också 

används för att beskriva sammanhanget som övriga mål relateras till.  

En farhåga som förvaltningen har identifierat utifrån målområdena är att funktionen 

för strategisk planering inte kommer att klara av att hantera komplexiteten. I flera fall 

har frågor utifrån fokusområdena prioriterats ner till följd av kapacitetsbrist i 

planering och genomförande. Vi ser att det är viktigt att det finns en medvetenhet 

kring svårigheten och processer för hantering av fokus som en del av 

målkonflikthanteringen. 

Göteborg växer genom tät stad. Det ger större behov av samordning och styrning än 

idag, särskilt i arbetet med att uppfylla målområdenas ambitioner. Den strategiska 
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planeringsfunktionen innebär därför att staden i högre grad och på ett mer effektivt 

sätt än idag, har möjlighet att uppnå målen. Särskilt mer svårmätbara effekter som till 

exempel social hållbarhet, som kräver praktiska insatser samt samnyttjan som kan 

hanteras mer framgångsrikt av en samordnad styrning enligt förslaget.  

Beskrivningen av den strategiska planeringsfunktionen saknar beskrivning av vad, 

hur och på vilket sätt den skall hantera Jämlik stad, mänskliga rättigheter, social 

hållbarhet, Barnkonventionen som lag, osv. En utveckling av detta är önskvärd inför 

det fortsatta arbetet.  

Kopplingen till kommunikation är viktig för förslagets bärighet. Det bör även 

utveckla hur det är tänkt att styrningen skall kommuniceras. Även ansvar för 

formulering, formatering och kommunikation av ansvar och processer påverkar i hög 

grad bedömningen av möjligheten för genomförande.  

Förslaget har potential att öka likvärdigheten i staden då nämnder, förvaltningar, 

styrelser och bolag samordnar sina verksamheter bättre. Det innebär också positiv 

påverkan på hur väl målområdena tas tillvara samt med ett övergripande ansvar för 

samordning av fokusområdena.  

Enligt riksdagens politik för gestaltad livsmiljö skall planeringen och genomförandet 

av den byggda miljön bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 

där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö, och ansluter till FN:s 

globala mål för hållbar utveckling. Förvaltningen ser att funktionen för strategisk 

planering stärker förutsättningarna att efterleva målen och uppnå resultat i det 

praktiska genomförandet. 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Se den samlade kommentaren under punkt 3. 

3.2 Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) 

Se den samlade kommentaren under punkt 3. 

3.3 Jämställdhetsperspektivet 

Se den samlade kommentaren under punkt 3. 

3.4 Mångfaldsperspektivet 

Se den samlade kommentaren under punkt 3. 

3.5 Miljöperspektivet 

Se den samlade kommentaren under punkt 3. 

3.6 Omvärldsperspektivet 

Se den samlade kommentaren under punkt 3. 
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§ 174  Dnr 2019-10946 
Yttrande till kommunstyrelsen över remissen Strategisk 
planeringsfunktion –  fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation, 0691/19 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden avslår förslaget om en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

2. Miljö- och klimatnämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som miljö- 
och klimatnämndens eget yttrande. 

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

Yrkande från MP, daterat 2019-09-21. 

Yrkande från V, daterat 2019-09-23. 

Yrkande från MP, V och S, daterat 2019-09-24. 

Yrkanden 
Helena Norin (MP) yrkar bifall till yrkandet från MP, V och S. 

Axel Darvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkandena från Helena Norin (MP) och Axel Darvik (L) 
och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till förvaltningens förslag, ”Nej” för bifall 
till yrkandet från MP, V och S. 

Följande röstar ja: Gustaf Göthberg (M), Lars Andreasson (D), Axel Darvik (L) och 
Emmyly Bönfors (C). 

Följande röstar nej: Malin Sommanö (MP), Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin (MP), 
Kochar Wallad Begi (S) och Conny Källström (S). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 5 röster mot 4 att bifalla yrkandet från MP, V 
och S. 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 
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§ 174 forts. 
Protokollsanteckningar 
Representanterna för M, C och L antecknar följande till protokollet: 

Vi tar inte ställning i frågan om funktionens organisatoriska hemvist. Vi ställer oss 
däremot bakom förvaltningens synpunkter utifrån miljöaspekter. 

Representanterna för MP antecknar följande till protokollet: 

Det har under lång tid varit känt, både inom och utanför Göteborg, att det ofta uppstår 
målkonflikter mellan de planerande nämnderna och att avsaknad av prioritering skapar 
problem som gör det svårare att bedriva en ändamålsenlig stadsutveckling. Ser man till 
helheten innebär det att de planerande nämnderna inte gemensamt optimerar kommunens 
planeringsresurser. Även avsaknad av tydligt mål om exploaterings- och 
investeringsekonomin bidrar till otydligheter i organisationen. Förtydligande av mål om 
exploaterings- och investeringsekonomin bör kommunfullmäktige kunna avge, efter 
beredande av kommunstyrelsen, även inom nuvarande organisation. Däremot krävs större 
åtgärder för att få grepp om målkonflikter och prioriteringar. Genom att samla 
planeringsverksamheten i färre nämnder, kan målkonflikter och prioriteringar lättare lösas 
ut inom nämnden, och behöver inte som idag falla på att någon av nämnderna inte 
samverkar på optimalt sätt. Vi ser inte att ytterligare en planerande organisation är 
lösningen på problemet, snarare riskerar den att bidra med ytterligare dimension, som 
riskerar att skapa än större komplexitet, samtidigt som funktionen kostar värdefulla 
kommunmedel att bemanna. Följeforskarna till BoStad 2021 trycker på värdet av att 
organisera om den kommunala planeringsorganisationen: “En gemensam nämnd med en 
gemensam förvaltning för planering och exploatering skulle sannolikt underlätta för 
tjänstemännen att samverka och att hålla samman projekten från start till mål. De främsta 
argumenten är att de politiska prioriteringarna skulle gälla alla planerande förvaltningar, 
att ärenden skulle beredas i ett flöde inom förvaltningen, att målkonflikter kan hanteras 
enklare inom en förvaltning och att skapandet av effektiva tvärfunktionella team 
underlättas i en gemensam förvaltning.” Den splittrade planerande organisationen innebär 
idag ett betydande merarbete för kommunen. Många organisationer måste gå helt i takt 
för att ett stadsutvecklingsprojekt ska ros i hamn inom tidplan och inom budget. 
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§ 174 forts. 
Representanterna för V antecknar följande till protokollet: 

Vi har stora utmaningar i staden. Vad krävs för att vi ska klara att utveckla en stad för 
alla? Frågan är om den strategiska planeringsfunktionen är svaret på hur vi når målen om 
en jämlik och hållbar stad socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skulle den nya funktionen 
innebära en kraftsamling för att snabbt minska klimatpåverkan, och ett effektivare arbete 
för att nå miljömålen, i strävan efter att lämna över en hållbar livsmiljö till kommande 
generationer? Är funktionen svaret på hur vi bygger bostäder efter behoven, och skapar 
hållbara livsmiljöer, samt ökar inflytande och delaktighet i stadsutvecklingen? Hur 
funktionen skulle bidra till att öka demokratin, är en annan viktig fråga. 

Vi instämmer i att det finns behov av förändringar, men utifrån den presenterade 
utredningen, ser vi inte att förslaget om en strategisk planeringsfunktion skulle innebära 
den lösning som svarar upp mot behoven i staden, och vi ser att riskerna kan vara stora 
bl.a. utifrån de farhågor som tagits upp. Vi ser också allvarligt på risken med att 
nämnderna skulle kunna försvagas. Det är viktigt att behålla den breda och djupa 
kompetens inom miljö och klimat som finns på miljöförvaltningen, och en nämnd med 
nuvarande uppdrag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2019-09-27 
 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-09-27. 
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Yrkande angående Yttrande till 
kommunstyrelsen över remissen Strategisk 
planeringsfunktion –  fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation, 0691/19 

Förslag till beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden avslår förslaget om en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

2. Miljö- och klimatnämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som miljö- 
och klimatnämndens eget yttrande. 

Yrkandet 
Vi instämmer i att det finns behov av förändringar. Utifrån den presenterade utredningen, 
ser vi dock inte att förslaget om en strategisk planeringsfunktion är lösningen på stadens 
behov. Den riskerar snarare att bidra med ytterligare komplexitet, samtidigt som 
funktionen kostar värdefulla kommunmedel som kan användas på bättre sätt. 

Vi ser också allvarligt på risken med att nämnderna skulle kunna försvagas. Det är viktigt 
att behålla den breda och djupa kompetens inom miljö och klimat som finns på 
miljöförvaltningen, och en nämnd med nuvarande uppdrag och inflytande. 

 

 

 

 

 

Miljö- och klimatnämnden  
  
  

Yrkande 
Datum 2019-09-24 
 

(MP, V, S) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remissen 
Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation, 
0691/19 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslaget. Miljöförvaltningen gör ingen 
annan bedömning än stadsledningskontoret vad gäller vilken styrningsmodell, av de fem 
studerade, som skulle vara den mest lämpade att fortsätta utreda och utveckla.  

I pågående arbete med att ta fram ett nytt miljöprogram, som kommunstyrelsen och 
miljö- och klimatnämnden har uppdrag att genomföra i samverkan, ingår att inventera 
vilka nu existerande styrande dokument som kan inarbetas och relateras till 
miljöprogrammet. Att kunna påverka pågående stadsutveckling bedömer vi som helt 
centralt för att möta och hantera utmaningarna inom miljöområdet och därmed nå 
uppsatta mål i nytt miljöprogram. Miljöförvaltningen ser möjligheter att en strategisk 
planeringsfunktion enligt förslaget kan säkerställa:  

• att övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling går i linje 
med nytt miljöprogram.  

• att miljömålen och miljö- och klimatnämnden tydligt ingår i samordningen av stadens 
strategier inom stadsutveckling 

• att miljö- och klimatnämnden tydligt ingår i processen att samordna och ta fram 
förslag till prioriteringar inom stadsutvecklingsområdet 

• att satsningar och projekt inom stadsutvecklingsområdet styrs och följs upp också med 
tanke på miljöperspektivet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Miljöförvaltningen har svårt att bedöma ekonomiska konsekvenser av förslaget för 
staden.  

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-12 
Diarienummer 2019-10946 
 

Handläggare  
Henriette Söderberg 
Telefon: 031-368 38 23 
E-post: henriette.soderberg@miljo.goteborg.se 
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Barnperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån miljöperspektivet beskrivs under rubriken 
Förvaltningens synpunkter.  

Omvärldsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

 

Bilaga 
1. Remissen Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas 

organisation 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss 
Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation senast 
den 30 september 2019. 

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 
som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 
utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 
facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har tagit fram en utredning som redovisar 
uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 
under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 
inom stadens organisation, där miljöförvaltningen ingått. En omvärldsanalys av hur andra 
städer organiserar strategisk styrning av stadsutveckling samt en granskning av aktuell 
följeforskning såväl som en översiktlig teoristudie ingår i utredningen.  

Av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i 
tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 
stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 
i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-20 om att skicka stadsledningskontorets utredning 
för yttrande till utvalda nämnder och styrelser i staden.  

Utredningens förslag 
Utredningen föreslår, efter utvärdering av fem alternativa modeller, att en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen får styrningsuppgifter i alla tre delarna och 
utvecklas enligt modellen ”Inriktningsstyrd samverkan”. Det är en modell som avser att 
komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning för att skapa bättre 
förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande. Nämnder och styrelser 
behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. Kommunstyrelsen 
ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra stadens processer, 
arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling.  

Utredningen har konstaterat att det är ändamålsenligt att dela in strategisk styrning av 
stadens arbete med stadsutveckling i tre delar, se nedan. För respektive del i 
stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning – vad vill vi med staden? Kommunstyrelsen har en aktiv roll i 
framtagandet av långsiktig vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt 
beställer, samordnar och godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. 
Stadsledningskontoret driver processer för framtagandet av vision och säkerställer 
beslutad inriktning för och samverkan i nämndernas framtagande av strategier. 

• Prioritering och fokus – vad ska vi välja att göra? Kommunstyrelsen ansvarar för 
att ta fram förslag till prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och 
kan besluta om förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret 
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samordnar nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och 
inriktningsförslag till ett samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – vad ska vi uppnå och 
hur går det? Kommunstyrelsen bereder inriktningar för utpekade satsningar eller 
projekt och följer dessa aktivt. Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan 
besluta om förtydliganden under arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden 
genom en systematisk process för stöd till och uppföljning av de utpekade 
satsningarna. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en dimension av 
långsiktig planering som idag saknas vilket kommer skapa en ökad tydlighet både för 
stadens organisation, för medborgare och exploatörer. Det möjliggör en gemensam 
kraftsamling för att nå satta mål samt att stadsutvecklingen bättre kan avvägas och 
samordnas med övriga verksamhetsområden. Genom en ökad helhetssyn och bättre 
förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan möjlighet till enhetligare 
styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför 
strategiska beslut inom stadsutvecklingen såväl som förbättrad möjlighet att identifiera 
avvikelser. Tillsammans bör detta stötta så att stadens förvaltningar och bolag driver 
arbetet inom stadsutveckling i en samordnad takt och därmed kan leverera önskade 
resultat.      

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 
planering och inrättandet av en strategisk planeringsfunktion kan också innebära behov av 
förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 
resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna och 
fortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Bedömningen är att arbetet i 
samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och styrelser. För 
att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap och kompetens som 
knyts till den strategiska planeringsfunktionen under kommunstyrelsen.  

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 
strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 
lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 
förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 

Förvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslaget. Miljöförvaltningen gör ingen 
annan bedömning än stadsledningskontoret vad gäller vilken styrningsmodell, av de fem 
studerade, som skulle vara den mest lämpade att fortsätta utreda och utveckla.  

Miljöförvaltningen framförde, i samband med intervjuer under utredningens gång, 
behovet av ökad samordning av kommunstyrelsen inom stadsutvecklingsområdet. Vi ser 
med ökad samordning ökade möjligheter för att miljö-, hälsoskydds- och klimatfrågorna 
mer systematiskt integreras i pågående stadsutveckling, jämfört med dagens situation. Vi 
ser att föreslaget alternativ för en samordningsfunktion, kan komma att bidra till de 
identifierade nyttor, som man vill uppnå enligt utredningen.  
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Vi vill samtidigt lyfta fram risken för att en samordnad planeringsfunktion blir en 
flaskhals eller en svag länk i den process som idag pågår i ett högt tempo, och som kräver 
såväl kompetens som beslutsförmåga. Här krävs både genomtänkt organisering och 
resurssättning för att det ska bli framgångsrikt.  

Genom inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 
kommunstyrelsen kompletteras dagens organisation, enligt utredningen, med tydligt 
ansvar för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling,  
• en tydlig aktiv samordning av stadens strategier inom stadsutveckling 
• samordning och framtagande av förslag för prioritering och fokus för att nå 

övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser 
• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt inom 

stadsutvecklingsområdet 
• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar ovanstående ansvar. 

Det uppdrag enligt miljö- och klimatnämndens reglementet som tydligast berörs av 
förslaget är uppdraget att ”driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling.” Vår bedömning är att en central samordning och 
styrning för stadsutvecklingsområdet enligt förslaget, kan kombineras med det uppdraget 
och stärka möjligheterna till framgångsrikt genomförande.  

I det pågående arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram, som kommunstyrelsen och 
miljö- och klimatnämnden har uppdrag att genomföra i samverkan, ingår att inventera 
vilka nu existerande styrande dokument som kan inarbetas och relateras till 
miljöprogrammet. Att kunna påverka pågående stadsutveckling bedömer vi som helt 
centralt för att möta och hantera utmaningarna inom miljö-, hälsoskydds och 
klimatområdet och därmed nå uppsatta mål i nytt miljöprogram. Miljöförvaltningen ser 
möjligheter att en strategisk planeringsfunktion enligt förslaget kan säkerställa:  

• att övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling går i linje 
med nytt miljöprogram.  

• att miljömålen och miljö- och klimatnämnden tydligt ingår i samordningen av stadens 
strategier inom stadsutveckling 

• att miljö- och klimatnämnden tydligt ingår i processen att samordna och ta fram 
förslag till prioriteringar inom stadsutvecklingsområdet 

• att satsningar och projekt inom stadsutvecklingsområdet styrs och följs upp också med 
tanke på miljöperspektivet.  

 

 

 

Anna Ledin 

direktör 

Henriette Söderberg 

avdelningschef 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss gällande 
strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

§ 157, 0453/19 
  

Beslut 
Park- och naturnämnden tillstyrker förslaget och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-04 

Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen, version 2019-05-07 

Protokollsanteckning 
Demokraterna lämnar följande protokollsanteckning: ”Demokraterna ställer sig bakom 

förslaget under förutsättning att det inte ökar byråkratin ytterligare. Vi ser behovet av en 

samverkan mellan facknämnderna när det gäller ett effektivare genomförande av 

stadsutvecklingsprojekt. En strategisk planeringsfunktion under KS kan vara effektiv då 

förslaget att slå samman nämnder har skrotats. Det finns dock en uppenbar risk att detta 

förslag är en halvmesyr som den beskrivits i förarbetet.” 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-09-30 

 

 Park- och naturnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

[Park och Natur] 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

Louise Pettersson (C) 

 

Justerande 

Hanna Bernholdsson (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
gällande Strategisk planeringsfunktion – 
fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation 

Förslag till beslut 
Park- och naturnämnden tillstyrker förslaget och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Park- och naturnämnden har fått kommunstyrelsens remiss gällande Strategisk 

planeringsfunktion för yttrande. Stadsledningskontoret har utrett inrättandet av en 

strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling samt för lokalförsörjningsfrågor, 

placerad under kommunstyrelsen. Av en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i tre delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) 

övergripande gemensamma mål och inriktningar för stadens stadsutveckling, 2) 

gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande i stadsutvecklingen, 3) 

strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga 

planering. Utredningen lyfter att det bör övervägas om inrättandet av en sådan strategisk 

planeringsfunktion också innebär ett behov av förändrade arbetsformer i 

kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna kan förvaltningen inte riktigt bedöma i detta tidiga 

skede. I dagsläget ser dock förvaltningen inte att det kommer att påverka ekonomiskt. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen gör den bedömningen att en strategisk planeringsfunktion kan komma att 

innebära att arbetet utifrån samtliga perspektiv underlättas. En central funktion som 

samordnar och styr stadens processer, arbetssätt och prioriteringar möjliggör att samtliga 

perspektiv lättare kan finnas med i arbetet på en hela staden nivå. 

Mångfaldsperspektivet 
Se ovan 

[Park och Natur] 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-04 

Diarienummer 0453/19 

 

Handläggare 

Cecilia Kollback 

Telefon:031-365 58 60 

E-post: cecilia.kollbakc@ponf.goteborg.se  
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Jämställdhetsperspektivet 
Se ovan.  

Miljöperspektivet 
Se ovan.  

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen gör bedömningen att utredningen i avsnittet ”Hur gör andra städer” fångat 

väl in hur andra städer i vår närhet arbetar med olika modeller, organisationer och 

arbetssätt för strategisk styrning och planering inom främst stadsutveckling. Utifrån 

denna omvärldsbevakning har stadsledningskontoret arbetat fram sitt förslag till ny 

funktion. 

Samverkan 
Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer har skett 2019-09-18 i 

förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

Bilagor 
1. Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen, 

version 2019-05-07. Stadsledningskontoret 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på: 

Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen.  Yttrandet ska lämnas senast 

2019-09-30  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att efter utredningen av facknämndernas 

organisation se på möjligheten med en strategisk planeringsfunktion, direkt underställd 

kommunstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig bakom utredningens förslag till strategisk planeringsfunktion, så 

som den beskrivs i utredningen. Förvaltningen gör dock den bedömningen att några 

förtydliganden behöver göras kring mandaten och arbetsuppgifterna för den nya 

funktionen.  

Att en sådan här funktion får ett ansvar för stadens långsiktiga och strategiska planering 

inom både stadsutveckling och lokalförsörjningen ser förvaltningen som positivt utifrån 

hela staden perspektivet. Förvaltningen gör den bedömningen att den nya funktionen 

enligt inriktningsstyrd samverkan troligen kan komma att innebära tillkommande 

arbetsuppgifter till stadsledningskontoret.  Förvaltningen ser inte att mandat och ansvar 

minskas inom det egna uppdraget, utan att förvaltningens kunskap kompetens kommer att 

behövas för att stödja stadsledningskontorets i deras löpande arbetet. Mycket av det som 

ska åstadkommas i staden kräver samverkan, helhetssyn och allas följsamhet till 

kommunfullmäktiges mål, vilket kan påverka tidplan och prioritering på den lokala nivån, 

dock utan att minska ansvar och mandat inom ramen för uppdrag och reglemente.  

 

 

 

 Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 
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Modellen inriktningsstyrd samverkan ger kommunstyrelsen ett tydligare ansvar för den 

långsiktiga inriktningen för stadsutvecklingen. Detta bedömer förvaltningen som positivt. 

Målkonflikter som idag kan finnas mellan olika strategier och projekt kan minskas och 

lösas ut med gemensamma mål och riktningar, tydliga prioriteringsförslag som hanteras 

centralt och samordnande funktion för stora projekt. Förvaltningen anser att 

beskrivningarna i utredningen vad gäller prioritering och fokus bör förskjutas åt vänster 

(mot utförare och styrning genom vision och prioritering, se bilden ovan) utifrån texten i 

utredningen att ”Kommunstyrelsen ansvarar för förslag till prioriteringar och åtgärder 

inom stadsutveckling. Beslut om förändringar eller kompletteringar av dessa.” Detsamma 

gäller för utpekade satsningar och projekt utifrån texten ”Kommunstyrelsen bereder 

inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt." Genom 

förskjutningarna åt vänster mot utföraruppdrag kommer den nya funktionen att bli 

tydligare i sin styrning och prioritering vad gäller det som ska komma att genomföras i 

staden fram över.  

För att effektivitet och ändamålsenligt användande av arbetstid på såväl stadsdelskontoret 

som hos förvaltningar och bolag är det av vikt att se över andra former av samverkan och 

samordning. Förvaltningens bedömning är att deltagandet i förslagets funktioner kräver 

arbetstid och engagemang från medarbetare från den lokala nivån, men att detta bör 

ersätta andra forum, till exempel Älvstaden, Bostad 2021, Västsvenska paketet, som nu 

kräver omfattande insatser och deltagande. I annat fall krävs en utökning av 

personalresurserna. På stadsdelskontoret behöver funktionen bemannas och ha stöd av 

kontinuerlig ledning och löpande beslutsfattande från den politiska nivån. 

Förvaltningen bedömer att funktionen är ett förtydligande avseende arbetssätt och 

strategier utifrån det som redan återfinns i kommunstyrelsens reglemente kring 

samordning och styrning av stadens verksamheter. Här anges att ”kommunstyrelsen ska 

leda stadens kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det 

arbetet med att ta framstyrande dokument för kommunen”, samt att kommunstyrelsen har 

”det övergripande ansvaret för den strategiska planeringen för göteborgssamhällets 

utveckling”. Att integrera stadsutvecklingen närmre med lokalförsörjningen är positivt 

och förstärker helhetssynen.  

Förvaltningen gör bedömningen att om den nya strategiska planeringsfunktionen bygger 

på modellen och att den görs något tydligare genom förskjutning mot vänster (styrning 

genom vision och prioriteringar) kommer nyttorna att väl uppfyllas, exempelvis 

gemensam vision och målbild, liksom samordnade prioriteringar för hela staden. Vad 

gäller de farhågor, exempelvis lägre engagemang i nämnder och central maktförskjutning, 

så anser förvaltningen att de nyttor som presenteras i utredningen kan balansera dessa.  
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Verksamhetsstyrningschef 

 

Linda Nygren 

 

Direktör 

 



Beslut tillstyrker 

##Beslut##Exempelvis Tillstyrker##Beslut## 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

§ 268 Dnr N131-0239/19 

Yttrande över förslaget om funktion för strategisk planering 
inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen  
Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en rapport med ett 

förslag till inrättande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. 

Stadsdelsnämnden ska yttra sig över förslaget senast den 30 september 2019. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker förslag om inrättande av funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen. 

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 8 augusti 2019. 

Justering 
Omedelbar justering. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 

Dag för justering 

2019-09-24 

Vid protokollet 

Angered  
  

Stadsdelsnämnden 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 

 

Sekreterare 

Johanna Andersson 

 



 

 

 

 

Yttrande över förslaget om funktion för 
strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en rapport med ett 

förslag till inrättande av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. 

Stadsdelsnämnden ska yttra sig över förslaget senast den 30 september 2019. 

Förslag till beslut 
4. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker förslag om inrättande av funktion för 

strategisk planering under kommunstyrelsen. 

5. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

6. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker en central planeringsfunktion. 

Idag finns bristande samordning i stadsutvecklingsfrågor, som gör att stadsdelarnas 

kunskaper om behov och stadsutvecklingens effekter inte tas tillvara och kan bilda grund 

för prioriteringar. Samtidigt som segregationen och dess negativa verkningar ökar. 

Förslaget kan därför skapa förutsättningar och stödja stadsdelsnämnden i att uppfylla krav 

Ordförande 

Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 

Rebar Alnazar (V) 

 

Angered  
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-08-08 

Diarienummer N131-0239/19 

 

Handläggare 

Wenche Lerme 

Telefon: 031-365 10 64 

E-post: wenche.lerme@angered.goteborg.se  



och skyldigheter enligt socialtjänstlagen, och utifrån att ha det yttersta ansvaret för 

befolkningen och dess levnadsvillkor.  

Bakgrund 
I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen (2018-06-20 § 618) att uppdra åt 

stadsledningskontoret att utreda frågan om en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret har nu tagit fram en rapport med ett 

förslag som bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling.  

Under en första fas i utredningsarbetet har stadsledningskontoret genomfört intervjuer 

med personer inom stadens organisation samt med personer i organisationer som staden 

samverkar med inom stadsutvecklingsområdet. En översiktlig omvärldstudie av andra 

städers arbetssätt och organisering har gjorts, liksom en genomgång av den följeforskning 

som görs avseende stadens arbete med Älvstaden samt BoStad 2021. Till detta har man 

tagit del av akademisk forskning inom stadsutvecklingsområdet. Under en andra fas har 

ett förslag till arbetssätt, omfattning och avgränsning av en funktion för strategisk 

planering inom stadsutvecklingsområdet tagits fram.  

Något som pekas ut i både intervjuer och i teoristudier är att stadsutvecklingsfrågornas 

komplexitet innebär ett stort och ökande behov av samverkan och gemensam kunskap, 

för att möjliggöra en bättre förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i 

stadsutvecklingen än idag. 

Förslaget 
Utifrån att det idag inte finns någon utpekad nämnd med samlat ansvar och styrning inom 

stadsutvecklingsområdet har stadsledningskontoret funnit att strategisk styrning av 

stadens arbete med stadsutveckling kan komplettera stadens nuvarande organisation, och 

bestå av tre delar: 

• Mål och riktning - Vad vill vi med staden? 

• Prioritering och fokus - Vad ska vi välja att göra? 

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi uppnå och 

hur går det? 

Mål och riktning: Vart är staden på väg? Och vart vill staden vara på väg? Här ryms att 

ta fram underlag, mål och riktning för stadens långsiktiga utveckling, samt strategier för 

hur målen ska nås genom stadens stadsutveckling. Det handlar om framtagande och 

sammanställning av långsiktiga planeringsunderlag som behovsanalyser, 

omvärldsanalyser och olika typer av riskanalyser, till grund för framtagande av visioner 

för stadens utveckling. Det innefattar också strategier och arbete med att ta formulera 

styrande dokument för olika områden och teman inom stadsutveckling som till exempel 

översiktsplan med fördjupningar och tillägg, trafikstrategi, utbyggnadsplanering, 

bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplaner eller program för stadens 

utveckling av grönstrukturen.  

Prioritering och fokus; Var bygger vi ut staden, och när? Arbetet omfattar att på en 

övergripande nivå ta fram, sammanställa och prioritera vad som kan genomföras i 

stadsutvecklingen, och när detta ska planeras. Välja ut vilka geografiska områden, 



tematiska fokus och särskilda projekt som särskilt ska prioriteras och då är möjliga att 

genomföra? Det skapar en gemensam styrning av nämnder och styrelsers verksamheter 

som kan kopplas till resurs- och investeringsplaneringen på kort och medellång sikt 

genom budgetprocessen.  

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt; Inom denna del ryms 

arbetssätt för att styra och säkerställa att genomförande av utpekade satsningar och 

projekt faller ut som avsett eller får en justerad inriktning efterhand som satsningar och 

projekt utvecklas. En strategisk styrning kan handla om koordinering med andra projekt 

och satsningar men även om gemensamma former för projektstyrning och uppföljning. 

Särskilt den styrning som avser satsningar och projekt som ska hanteras på 

kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå.  

Styrning- styrmedel 
En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen behöver skapa strukturer och 

främja en organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och delar.  

För att skapa ett sammanhängande styrsystem, behövs både vertikala och horisontella 

styrmedel. Vertikal styrning som bygger på en hierarkisk fördelning av ansvar i en 

organisation och horisontella styrmedel för att skapa samordning mellan de olika 

funktioner som uppstår som en följd av den vertikala styrningen, till exempel 

tvärsektoriella processer.  

Utredningen föreslår att en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen ska 

arbeta enligt en modell; Intriktningsstyrd samverkansom som bygger på en mix av 

vertikal och horisontell styrning. Modellen och arbetssättet har sin bas i en förstärkt 

samverkan som ska bidra till att skapa ökad förståelse och kunskap om delarna och 

helheten i stadsutveckling. Där planeringsfunktionen under kommunstyrelsen har särskilt 

ansvar för den långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen och ett uttalat ansvar att driva 

styrning och samordning. Ansvaret för genomförande av satsningar och projekt ska dock 

fortsatt vara kvar på andra nämnder och styrelser.  

För nämnder och styrelser innebär det skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan: 

• bidra i arbetet med att ta fram övergripande riktning och mål för stadens 

stadsutveckling 

• ta fram underlag för arbetet med stadens prioritering och fokus 

• enligt uppdrag arbeta fram samt bidra i arbetet med att ta fram strategier med 

påverkan på hela staden 

Fortsatt arbete 
I det fortsatta arbetet behöver stadsledningskontoret utreda vidare och identifiera och 

välja vilka satsningar och projekt som ska ha en mer strategisk styrning och göra en 

konkretisering av arbetsformer och anpassning av, och till, befintliga processer inom 

stadsutvecklingsområdet. 

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv 
Ansvaret att samordna och åstadkomma ett gott samarbete över fackgränserna vilar redan 

idag på kommunstyrelsen som har tillsynsansvar för all kommunal planering. 



Förslaget att inrätta en funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 

under kommunstyrelsen kan medföra en större social, ekologisk och ekonomiskt hållbar 

stad ur ett helastaden perspektiv. Förvaltningen ser det som positivt om kommunstyrelsen 

tar ett större ansvar för stadsutvecklingen, med samordning och samarbete mellan stadens 

förvaltningar. Detta så att stadsdelarnas medverkan och det lokala perspektivet i den 

fysiska planeringen stärks och får genomslagskraft samt att lokala sociala erfarenheter 

och kunskap omvandlas till konkreta planeringshandlingar. 

Stadsdelen har kunskaper och erfarenheter om människors och områdens faktiska villkor 

och behov, och av stadsutvecklingens och samhällsplaneringens effekter som visar sig 

här. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgörande för att en central planeringsfunktion under kommunstyrelsen ska lyckas med 

sitt uppdrag är att en samverkanskultur verkligen utvecklas inom staden. En samverkan 

där nuvarande stadsdelsnämnderna fullt ut kan ta sitt ansvar i samhällsplaneringen 

innebär att det kommer behöver avsättas mer direkta resurser och kompetens till 

stadsdelsförvaltningarna för detta än idag. Däremot bedömer förvaltningen att det 

sammantaget i staden kan spara resurser om den kompetens och kunskap som finns i 

stadsdelarna tas tillvara. Detta är dock avhängigt av ledarskap och kompetens i en 

strategisk planeringsfunktionen. Det krävs en god förståelse för att delarna och helheten i 

stadsutveckling hänger samman med ett socialt förebyggande arbete. 

Göteborg är en starkt segregerad stad. För att segregationens negativa verkningar ska 

kunna brytas och hållbarhet uppnås behöver arbetssätt inom staden utvecklas. Den fysiska 

planeringen är sektorsövergripande. Att stärka kommunstyrelsens samordning och 

styrning inom staden kan bilda grund för att den rumsliga segregationen kan minska och 

dess negativa effekter minska. Förslaget kan därför skapa förutsättningar och stödja 

stadsdelsnämnden i att uppfylla krav och skyldigheter enligt socialtjänstlagen, och utifrån 

att ha det yttersta ansvaret för befolkningen och dess levnadsvillkor.  

Jämlikhetsperspektivet 
En planeringsfunktion under kommunstyrelsen kan skapa strukturella och övergripande 

förutsättningar för jämlikhet. Avgörande är kompetensen i denna organisation.   

Barnperspektivet 
I förslaget nämns inte barnperspektivet särskilt men förvaltningen ser ändå att det ligger 

inbäddat i utredningen. Idag saknas en sammanhållande planering utifrån 

barnperspektivet. Att stärka kommunstyrelsen med en planeringsfunktion borde stärka 

kommunstyrelsen i dess ansvar för att konkret i stadsutvecklingen implementera 

barnkonventionens grundprincip att barns bästa ska sättas i främsta rummet.  

Mångfaldsperspektivet 
Idag trängs ofta det sociala perspektivet undan i planeringen, det kan bero av 

kunskapsbrist och att det finns dålig förståelse för hur sociala frågor, som till exempel hur 

rumslig segregation hänger ihop med människors liv och stadsutveckling samtidigt som 

det skapar en ekonomisk ohållbarhet. Att samla kunskap och ha en kommuncentral 

organisation som är samlande för stadsutvecklingen kan gynna mångfalden att ta plats på 

ett naturligt sätt.  



Miljöperspektivet 
Rapporten och förslaget tar inte särskilt upp miljöperspektivet. Förvaltningen förstår dock 

att det är inbäddat, eftersom utredningen så tydligt pekar på den samordnande rollen där 

Inriktningsstyrd samverkan ska bidra till ökad förståelse och kunskap om hur en helhet 

kan uppnås. Samt att arbetet ska drivas utifrån kunskap och analys där stadens nämnder 

och styrelser har fackkunskap. Det kan därför bära miljö- och klimatfrågor framåt. 

Omvärldsperspektivet 
Inför rapporten har stadsledningskontoret studerat hur andra städer organiserar sitt 

stadsutvecklingsarbete och sökt kunskap i forskning.   

Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker en Funktion för strategisk 

planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

Idag finns inte nödvändig samverkan i stadsutvecklingsprocessen, i dess egentliga 

mening, inom staden. Framgångsfaktorer för en central planeringsfunktion är avhängigt 

av att ledarskap och kompetens knyts till den strategiska planeringsfunktionen. Det krävs 

också att kommunstyrelsen utvecklar arbetsformer som stödjer funktionen. 

Stadsledningskontoret vill särskilt att nämnds/styrelses remissvar särskilt ska behandla 

nedanstående tre remissfrågor: 

Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt 

bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt förslaget?  

Stadsdelsnämndens fokusområden är Trygghet, Folkhälsa, Arbete och bostad, där en god 

stadsutveckling och samhällsplanering skapar förutsättningar. För detta behöver 

stadsdelen hjälp av fackförvaltningar och bolag, som dock kan ha egna strategier och 

prioriteringar som motverkar en god helhet i Göteborg. Det har också fått till följd att 

planeringsprocesser tar orimligt lång tid samtidigt som bostadsbristen och trångboddheten 

för Angereds medborgare förvärras, liksom klyftorna och segregationen i staden ökar. 

När andra delar av staden utvecklas och förädlas finns risk att det görs på Angereds 

bekostnad, med till exempel ökad tung godstrafik och fler störande verksamheter i 

Angered.  Här ser vi att en central styrning och samordning är nödvändig.  

Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och 

styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Vilka 

konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på nämndens/styrelsens 

verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet? 

Förvaltningen bedömer att det kan öka möjligheterna för att stadsdelens kunskaper om 

lokala behov och utmaningar får ett större inflytande och betydelse på stadsutvecklingen 

som helhet. Idag finns ingen sammanhållen planering och fackförvaltningar och bolag har 

inte strukturer och resurser för att ta emot, samla och vidareföra stadsdelens kunskaper 

och synpunkter i olika sammanhang; från möten i konkreta projekt och planer, till skrivna 

remissvar för strategiska stadsutvecklingsdokument.  

Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. I hur stor 



utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att förslaget uppfyller dessa nyttor och 

farhågor? 

Förvaltningen ser att de nyttor som beskrivs kan uppfyllas genom förslaget. Det 

möjliggör en samordnad prioritering och en planering som tar fasta på visioner för staden 

och behovet av en stadsutveckling som gagnar hela staden. Det är dock beroende av att 

den planerande funktionen ges kunskaper och kompetens ihop med en ödmjukhet.  

Farhågor om lägre engagemang i nämnder och styrelser och en central maktförskjutning 

kan vara adekvata, kommunstyrelsen har dock redan idag ansvar för samordning i 

planeringen. 

Samverkan 
Information i lokal samverkansgrupp den 12 september 2019.  

Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

 

Bilagor 
1. Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

2. Begäran om yttrande: Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 

facknämndernas organisation, diarienummer 0691/19 
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Sektorschef Samhälle och Kultur 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 
Dnr 0691/19 

§ 178, N136-0341/19 

Handlingar  

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande den 14 augusti 2019. 

Yrkande från S,V och MP den 24 september 2019, se protokollsbilaga 1.   

 

Yrkanden  

Monika Beiring (M) yrkar att stadsdelsnämnden beslutar att bifalla 

stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 

Christian Larsson (V) yrkar att stadsdelsnämndens beslutar enligt skriftligt yrkade från 

S,V och MP den 24 september 2019, se protokollsbilaga 1 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att stadsdelsnämnden bifaller 

Monika Beirings (M) yrkande om att bifalla stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.  

Omröstning begärs och genomförs 

Omröstning  

Följande voteringsproposition godkänns:  

Ja-röst för bifall till Monika Beirings (M) yrkande.  

Nej-röst för bifall till Christian Larssons (V) yrkande. 

Elisabeth Luts (D), Berit Krantz (L), Lina Lindh (KD) Stefan Wallin (D) Markus Lüthje 

(SD) och Monika Beiring (M) röstar Ja (6) 

Ulf-Henrik Johansson (S), Christian Larsson (V), Dalibor Eminefendic (MP), Göran 

Moberg (S) och Gilak Javaherinasab (V) röstar Nej (5) 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo antar förvaltningens tjänsteutlåtande, 

med förvaltningens synpunkter och bedömning, som stadsdelsnämndens eget 

yttrande över remiss Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 

facknämndernas organisation. 

 

2. Stadsdelsnämndens yttrande översänds till kommunstyrelsen för beaktande. 

 

3. Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

[Askim-Frölunda-Högsbo] 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen. 

 

 

Dag för justering 

2019-09-24 

 

Vid protokollet 

 
 

Sekreterare 

Anna Sahlberg 

 

 

Ordförande 

Monika Beiring 

 

Justerande 

Christian Larsson 

 



2019-09-24   

Yrkande S, V och MP  
 
Ärende 6 
Yttrande över remiss strategisk planeringsfunktion – fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 
 
Förslag till beslut: 
Vi yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån nedanstående svar.  
 
Stadsdelsnämnden Askim Frölunda Högsbo beslutar att skicka in nedanstående text som remissvar. 
 
Stadsdelsnämnden delar SDFs analys att problemen för att kunna bedriva en ändamålsenlig 
stadsutveckling är målkonflikter mellan de planerande nämnderna och avsaknad av prioritering.  Även 
avsaknad av tydligt mål om exploaterings- och investeringsekonomin bidrar till otydligheter i 
organisationen. 
 
SDN AFH  ser inte att ytterligare en planerande organisation är lösningen på problemet, snarare 
riskerar den att bidra med ytterligare dimension på problemet, samtidigt som funktionen kostar 
värdefulla kommunmedel att bemanna. 
 
Förtydligande av mål om exploaterings- och investeringsekonomin bör kommunfullmäktige kunna 
avge, efter beredande av kommunstyrelsen, även inom nuvarande organisation. Däremot krävs större 
åtgärder för att få grepp om målkonflikter och prioriteringar. Genom att samla planeringsverksamheten 
i färre nämnder, kan målkonflikter och prioriteringar lättare lösas ut inom nämnden, och behöver inte 
som idag falla på att någon av nämnderna inte samverkar på optimalt sätt. 
 
Följeforskarna till BoStad 2021 trycker på värdet av att organisera om den kommunala 
planeringsorganisationen: “En gemensam nämnd med en gemensam förvaltning för planering och 
exploatering skulle sannolikt underlätta för tjänstemännen att samverka och att hålla samman 
projekten från start till mål. De främsta argumenten är att de politiska prioriteringarna skulle gälla alla 
planerande förvaltningar, att ärenden skulle beredas i ett flöde inom förvaltningen, att målkonflikter 
kan hanteras enklare inom en förvaltning och att skapandet av effektiva tvärfunktionella team 
underlättas i en gemensam förvaltning.” 
 
Den splittrade planerande organisationen innebär idag ett betydande merarbete för kommunen och att 
många organisationer måste gå helt i takt för att ett stadsutvecklingsprojekt ska ros i hamn inom 
tidplan och inom budget. Således vill vi att kommunen väcker liv i frågan om omorganisation för de 
planerande nämnderna, hellre än att göra detta mindre grepp med ytterligare en 
planeringsorganisation.  
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Yttrande över remiss Strategisk 
planeringsfunktion - fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation, dnr 0691/19 
 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo antar förvaltningens tjänsteutlåtande, 

med förvaltningens synpunkter och bedömning, som stadsdelsnämndens eget 

yttrande över remiss Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 

facknämndernas organisation. 

 

2. Stadsdelsnämndens yttrande översänds till kommunstyrelsen för beaktande. 

 

3. Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 om inriktning för fortsatta utredningsinsatser i 

den tidigare facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till 

att inrätta en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen 

inbegripande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen anses tillföra en långsiktig planering som 

idag saknas. En ökad tydlighet behövs för stadens organisation, exploatörer och 

medborgare. I funktionen föreslås inriktningsstyrd samverkan vilket innebär ett ökat 

ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra stadens processer, 

arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för 

mål och process medan ansvaret för innehåll och sakkunskap ligger kvar på nämnder och 

bolag. 

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsstyrd samverkan ger bättre förutsättningar 

för att prioritera och hantera målkonflikter inom stadsutveckling samt värna ett hela 

staden perspektiv. Det nya arbetssättet förväntas ge ökad framdrift då alla arbetar mot 

samma mål och arbetet följer satt prioritering. 

Stadsdelsförvaltningen ställer sig mycket positiv till att en strategisk planeringsfunktion 

med uppgift att arbeta med inriktningsstyrd samverkan inrättas i staden. En ökad 

tydlighet och styrning, ledning samt samordning behövs i långsiktiga strategiska 

stadsutvecklingsprocesser. Förvaltningen ställer sig också positiv till att funktionen 

organiseras under kommunstyrelsen som får ett utökat ansvar och mandat i strategiska 
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stadsutvecklingsfrågor. Stadsutvecklingen måste gå hand i hand med stadens budget 

utifrån ett hela staden perspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
En strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen medför utökade arbetsuppgifter 

för stadsledningskontoret. Det kvarstår i utredningsarbetet att definiera dels vilka och hur 

stora delar av befintlig verksamhet på kontoret som kan ingå i en ny funktion samt att 

bedöma dess omfattning. Ett sådant arbete pågår parallellt under remisstiden och kommer 

att finnas med i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen. En strategisk planeringsfunktion 

inom stadsutvecklingsområdet underordnad kommunstyrelsen förväntas bättre knyta ihop 

stadsutveckling med stadens budget.  

Det är nödvändigt med en tydlig och effektiv styrning över vilka stadsutvecklingsprojekt 

som ska prioriteras i staden ett i tidigt skeende för att säkerställa finansieringsmöjligheter 

från idéstadiet till färdigställt projekt. Detta för att i högre grad undvika att använda 

kommunens ekonomiska resurser och yrkeskompetens på ett ineffektivt sätt när projekt 

brister i genomförandedelen för att en ekonomisk helhetsbild saknas. En strategisk 

planeringsfunktion skulle även kunna driva arbetet med att säkra statlig finansiering i 

större stadsutvecklingsprojekt. En strategisk planeringsfunktion, som hanteras på rätt sätt, 

borde kunna bidra till ökad effektivisering av kommunens resurser. 

Barn-, mångfalds-, jämställdhets- och miljöperspektivet 
Införandet av en strategisk planeringsfunktion ökar möjligheten för en helhetssyn i alla 

perspektiv när det gäller strategisk stadsutveckling. 

Omvärldsperspektivet 
En kartläggning av andra städers modell, organisation och arbetssätt för strategisk 

styrning och planering inom stadsutveckling har utförts. Lagstiftning, kultur och tradition 

inom politik och organisation skiljer sig avsevärt mellan intervjuade städer. Det är därför 

inte görligt att tillämpa en modell från en annan stad till Göteborgs stad. 

Samverkan 
Information FSG den 19 september 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Bilagor 
1. Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

2019-05-07 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 om inriktning för fortsatta utredningsinsatser i 

den tidigare facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till 

att inrätta en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen 

inbegripande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. Kommunstyrelsen har översänt 

remissen till stadsdelsnämnden för yttrande senast 30 september 2019. Förlängd remisstid 

medges ej.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 om inriktning för fortsatta utredningsinsatser 

kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. En strategisk 

planeringsfunktion för stadsutveckling, innefattande även strategiska 

lokalförsörjningsfrågor, föreslås inrättas. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen anses tillföra en långsiktig planering som 

idag saknas. En ökad tydlighet behövs för stadens organisation, exploatörer och 

medborgare. I funktionen föreslås inriktningsstyrd samverkan vilket innebär ett ökat 

ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra stadens processer, 

arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för 

mål och process medan ansvaret för innehåll och sakkunskap ligger kvar på nämnder och 

bolag. 

Stadsledningskontoret bedömer att inriktningsstyrd samverkan ger bättre förutsättningar 

för att prioritera och hantera målkonflikter inom stadsutveckling samt värna ett hela 

staden perspektiv. Det blir tydligare för boende, besökare, näringsliv och stadens 

organisation vad staden vill med stadsutveckling. Det nya arbetssättet förväntas ge ökad 

framdrift då alla arbetar mot samma mål och arbetet följer satt prioritering. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen ställer sig mycket positiv till att en strategisk planeringsfunktion 

med uppgift att arbeta med inriktningsstyrd samverkan inrättas i staden. En ökad 

tydlighet och styrning, ledning samt samordning behövs i långsiktiga strategiska 

stadsutvecklingsprocesser. Förvaltningen ställer sig också positiv till att funktionen 

organiseras under kommunstyrelsen som får ett utökat ansvar och mandat i strategiska 

stadsutvecklingsfrågor. Stadsutvecklingen måste gå hand i hand med stadens budget med 

ett hela staden perspektiv. Det är bra att sakkunskapen inom stadsutvecklingsområdet 

föreslås att ligga kvar på nämnder och bolag. 

Stadsledningskontoret har skickat med tre remissfrågor som de önskar svar på i yttrandet. 

Fråga nummer 1) Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens 

övergripande processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens processer och arbetssätt 

bedöms beröras av en central samordning och styrning?   

Stadsdelsförvaltningen bedömer att förslaget inte medför några större förändringar i 

stadsdelsnämndens processer och arbetssätt. Inga förändringar föreslås i reglementet för 

stadsdelsnämnderna vilket innebär att nämndens ansvar i samhällsplaneringen samt att 

den sociala dimensionen särskilt skall beaktas fortsatt ligger kvar på stadsdelsnämnden.  
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Fråga nummer 2) Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att 

samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på nämndens verksamhet, 

respektive på stadens stadsutvecklingsarbete som helhet? 

Stadsdelsförvaltningen bedömer att förslaget medför en bättre helhetsbild och möjliggör 

tydligare prioriteringar. En inriktningsstyrd samverkan och en utbyggnadsordning borde 

gynna stadsdelens verksamheter positivt. En långsiktig strategisk planering för behoven 

av kommunal service, bättre styrning och ledning är nödvändigt ur ett hela staden 

perspektiv utifrån både framdrifts- och resursperspektiven.  

Enligt befolkningsprognoser beräknade våren 2018 avseende befolkning 2018 – 2022 

förväntas stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo ha högst befolkningsökning att vänta av 

samtliga stadsdelsnämndsområden i Göteborg. Ett mycket stort planerat bostadsbyggande 

som är spritt över hela stadsdelen ligger bakom ökningen. I flera primärområden såsom 

Billdal, Askim, Flatås och Frölunda Torg är befolkningstillväxten hög. Stadsdelen växer i 

rask takt och här genomförs byggprojekten som planeras. Att skapa en mer stadslik miljö 

i stadsdelen innebär också ekonomiska investeringar för kommunen i bland annat att 

skapa ett mer finmaskigt vägnät, minska fysiska barriärer som trafiklederna utgör och 

förbättra kollektivtrafiken. En strategisk funktion kan leda fram till en omfördelning av 

stadens resurser som kan vara till nytta för stadsdelen.  

Bostadsexploateringen i stadsdelen medför att det är angeläget att avsätta tillräckligt stora 

markytor tidigt i planprocessen för att kunna tillmötesgå medborgarnas behov av 

kommunal service. Målkonflikter uppstår ofta när kommunala behov tas upp alldeles för 

sent i processen. När helheten saknas och fokus är på enbart bostäder haltar planeringen. 

Det är viktigt att tidigt i processen kartlägga och konsekvensbeskriva behoven av 

kommunal service, förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, 

ytor för spontan idrott, lokaler för kultur- och föreningsverksamheter med mera. Den 

kommunala servicen måste byggas ut i takt med ökat antal bostäder i stadsdelen. 

I den strategiska planeringsfunktionen kan vissa delar av lokalsekretariatets strategiska 

arbete med lokalförsörjningsplanen och en utvecklad styrning av 

lokalförsörjningsprocessen ingå. En ökad styrning och tydlighet behövs för att kunna 

säkerställa behovet av lokaler för kommunal service. Förvaltningen instämmer att 

lokalförsörjning kan styras på samma sätt som utpekade stadsutvecklingsprojekt. 

En tydlig och effektiv styrning över vilka stadsutvecklingsprojekt som ska prioriteras i 

staden i tidigt skeende för att säkerställa finansieringsmöjligheter från ide till färdigställt 

projekt är viktigt. Detta för att i högre grad undvika att använda kommunens ekonomiska 

resurser och yrkeskompetens på ett ineffektivt sätt när projekt brister i genomförande 

delen för att en ekonomisk helhetsbild saknas. En strategisk planeringsfunktion skulle 

även kunna driva arbetet med att säkra statlig finansiering i större 

stadsutvecklingsprojekt. 

Fråga nummer 3) Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med 

en strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. I 

hur stor utsträckning bedömer nämnden att förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor?  
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Stadsdelsförvaltningen bedömer att en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen rätt hanterat ger större nyttor än farhågor. Den kan bidra till en 

övergripande strategisk styrning som idag saknas. Förvaltningen instämmer i att en 

central maktförflyttning kommer att ske där facknämndernas makt minskar något och 

kommunstyrelsens roll förstärks i stora långsiktiga övergripande stadsutvecklingsprojekt. 

Det är viktigt att kommunstyrelsen inte hanterar en för stor mängd projekt som gör det 

ohanterligt vilket medför att tid minskar för andra frågor i kommunen. Förvaltningen 

instämmer i utredningens förslag att endast ett fåtal projekt väljs ut för särskild strategisk 

styrning. Den stora utmaningen blir att inte fastna i detaljfrågor i stora övergripande 

stadsutvecklingsprojekt utan att bibehålla den strategiska nivån. 

Ansvaret för genomförandedelen av projekt ligger fortsatt kvar på nämnder och bolag 

medan kommunstyrelsen ges ett utökat mandat att besluta om inriktning och prioritering 

för utpekade satsningar och projekt. Detta är viktigt inte minst för att använda 

kommunens resurser på ett mer effektivt sätt och att tidigt säkra finansieringen i hela 

kedjan för en ökad framdrift. Stadsledningskontoret kommer att stärka sin roll inom 

stadsutvecklingsområdet genom att bli ansvariga för att samordna, samla in kunskap, 

bidra med bättre underlag och analyser för att få en ökad förståelse för helheten. Det är 

viktigt att stadsledningskontoret får tillräcklig och rätt kompetens samt mandat för 

drivkraft i uppdraget. 

Stadsdelsnämndens roll i stadutvecklingsfrågor kvarstår. Förvaltningen förutsätter att det 

goda samarbete som har byggts upp med facknämnderna under många år fortsätter. Då 

stadsdelsförvaltningen bidrar med en lokal kunskap och områdeskännedom som många 

gånger saknas hos de centrala nämnderna, inte minst de sociala perspektiven.   

 

 

Anette Rehnqvist Hermansson 

Utvecklingsledare 

Carina Magnusson-Bowring 

Sektorschef 

 

Christina Eide 

Stadsdelsdirektör 
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§ 147 

Svar på remiss angående utredningen funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen 
diarienummer N134-0518/19 
 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslaget på en strategisk planeringsfunktion och 
översänder synpunkter i enlighet med förvaltningens bedömning. 
 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden har fått utredningen om en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen på remiss. Förslaget skulle innebära att kommunstyrelsen ges ett större 
samlat ansvar och mandat för att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och 
prioriteringar inom stadsutveckling. Utredningen föreslår att planeringsfunktionen får 
styrningsuppgifter i tre delar: mål och riktning, prioritering och fokus samt strategisk 
styrning av utpekade satsningar och projekt. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2019-09-03 
Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen, 2019-05-07 
Remiss Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation, 2019-06-20 
 

Justering 
Tisdag den 24 september 2019 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
Jenni Hermansson, sekreterare 

 

Kent Vahlén (L), ordförande 

 

Emma Karlsson (V), justerare 
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Svar på remiss angående utredningen 
Funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslaget på en strategisk planeringsfunktion och 

översänder synpunkter i enlighet med förvaltningens bedömning. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden har fått utredningen om en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen på remiss. Förslaget skulle innebära att kommunstyrelsen ges ett större 

samlat ansvar och mandat för att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och 

prioriteringar inom stadsutveckling. Utredningen föreslår att planeringsfunktionen får 

styrningsuppgifter i tre delar: mål och riktning, prioritering och fokus samt strategisk 

styrning av utpekade satsningar och projekt. 

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna förändringen är positiv då det ger goda 

möjligheter till en tydlig målstyrning med helhetsperspektiv och föreslår därför att 

förslaget tillstyrks. Förslaget bedöms av förvaltningen ge större potential till att kunna 

lyfta samtliga perspektiv och behov tidigt i processen. Förvaltningen önskar ett 

förtydligande kring vad som skulle kunna vara en utpekad satsning eller projekt som 

kommunstyrelsen ska kunna styra närmare samt vilka faktorer som ska vara vägledande i 

att välja dessa projekt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnderna. 

Stadsdelsnämnden avsätter idag resurser för att medverka i stadsutvecklingsprocessen 

utifrån befolkningsperspektivet och nämndens sociala erfarenheter.  

Barnperspektivet 
En mer central målstyrning, där gemensamma prioriteringar för staden inom 

stadsutvecklingen tas fram, bedöms ge större förutsättningar för att samtliga perspektiv 

tillåts vara vägledande i utvecklingen av staden. Till följd av goda förutsättningar för en 

bättre helhetsanalys ökar sannolikheten att barnperspektivet kan få ett större fokus i 

stadsutvecklingen.  

Centrum 
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Malin Hjalmarsson 
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Jämställdhetsperspektivet 
En mer central målstyrning, där gemensamma prioriteringar för staden inom 

stadsutvecklingen tas fram, bedöms ge större förutsättningar för att samtliga perspektiv 

tillåts vara vägledande i utvecklingen av staden. 

Mångfaldsperspektivet 
En mer central målstyrning, där gemensamma prioriteringar för staden inom 

stadsutvecklingen tas fram, bedöms ge större förutsättningar för att samtliga perspektiv 

tillåts vara vägledande i utvecklingen av staden.  

Miljöperspektivet 
En mer central målstyrning, där gemensamma prioriteringar för staden inom 

stadsutvecklingen tas fram, bedöms ge större förutsättningar för att samtliga perspektiv 

tillåts vara vägledande i utvecklingen av staden.  

Omvärldsperspektivet 
Stadsledningskontoret har i utredningen genomfört en omvärldsanalys för att se hur andra 

städer har byggt upp den strategiska styrningen inom stadsutveckling. Utifrån analysen 

har förslaget till organisering och uppdrag tagits fram. Stadsledningskontorets bedömning 

är att det är komplexa faktorer som samverkar i vad som är en optimal målstyrning inom 

området. Hur städerna i övrigt är organiserade och vilka ansvar som åligger de olika 

nämnderna skiljer sig stort åt varav det inte går att helt applicera en modell som en annan 

stad använder. De lokala förutsättningarna behöver vara vägledande i hur den strategiska 

planeringen inom stadsutveckling ska utformas. 

Samverkan 
Information i ärendet lämnas till förvaltningens samverkansgrupp den 18 september 

2019. 

Beslutet skickas/expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har skickat ett förslag på Strategisk planeringsfunktion – fortsatt 

utredning av facknämndernas organisation på remiss. Stadsdelsnämnden Centrum ska 

svara senast den 30 september. 

Beskrivning av ärendet 
På kommunstyrelsens uppdrag har en översyn av facknämndernas organisation 

genomförts. Stadsledningskontoret överlämnade en slutrapport till kommunstyrelsen 

2017. Under 2018 fick stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda vissa delar av 

facknämndernas organisation. Ett av uppdragen var att utreda ett förslag om att inrätta en 

strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen där också 

strategiska lokalförsörjningsfrågor föreslogs ingå. Stadsledningskontoret har nu 

genomfört utredningen och föreslår att en strategisk planeringsfunktion enligt modellen 

”inriktningsstyrd samverkan” införs. Utredningen har skickats på remiss till ett antal 

nämnder och bolag i staden inför en hantering i kommunstyrelsen. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 

inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie. Från intervjuerna blir det tydligt att det finns en efterfrågan på en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga 

planeringen och ger en övergripande strategisk styrning. De intervjuade uppger 

sammantaget att det finns både nyttor och farhågor med en sådan funktion, men där 

nyttorna överväger. Något som pekas ut både i intervjuerna och i teoristudierna är att 

komplexiteten innebär ett stort och ökande behov av samverkan samt gemensam kunskap 

för att möjliggöra bättre förståelse för helheten såväl som delarnas betydelse i 

stadsutvecklingen. 

Utredningen föreslår att en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen har 

styrningsuppgifter i tre delar och enligt modellen ”Inriktningsstyrd samverkan”. Det är 

som namnet antyder, en modell som genom att komplettera dagens organisation med 

ökad strategisk styrning skapar bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt 

kunskapsbyggande men där nämnder och styrelser i behåller ansvar och mandat för sina 

respektive verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och 

mandat för att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom 

stadsutveckling. För respektive del i stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier. 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 
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Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 

arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

En planeringsfunktion under kommunstyrelsen bedöms tillföra en dimension av 

långsiktig planering som idag saknas vilket kan skapa en ökad tydlighet. Genom en ökad 

helhetssyn och bättre förutsättningar för samordning kan en inriktningsstyrd samverkan 

ge förutsättningar till en enhetligare styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre 

kunskaps- och beslutsunderlag inför strategiska beslut inom stadsutvecklingen. Förslaget 

innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens långsiktiga planering. 

Arbetssätt enligt inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder och styrelser avsätter 

resurser i sina förvaltningar och bolag för att delta och bidra i samverkansprocesserna och 

fortsätter verka för en utvecklad samverkanskultur. Effekterna av en planeringsfunktion 

under kommunstyrelsen riskerar annars bli begränsade. Bedömningen är att arbetet i 

samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för nämnder och styrelser. 

Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 

samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 

och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan.      

I remissvaren önskar stadsledningskontoret remissinstansernas svar på ett antal frågor. 

Dessa redovisas under förvaltningens bedömning nedan.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på den föreslagna förändringen utifrån att det ger större 

möjligheter till en tydlig målstyrning med helhetsperspektiv än dagens mer fragmenterade 

styrning inom området. Med ett större helhetsperspektiv ser förvaltningen att staden har 

bättre möjligheter att fokusera sina grunduppdrag och att ha en strukturerad planering där 

samtliga perspektiv och behov lyfts tidigare i processen. Förvaltningen föreslår därför att 

utredningens förslag tillstyrks.  

Helhetsperspektiv 

En styrka med förslaget, utifrån förvaltningens perspektiv, är möjligheterna att applicera 

ett tydligare helhetsperspektiv i styrningen av stadens stadsutveckling. Det möjliggör att 

samtliga perspektiv kan vara del av prioriteringen istället för att denna sker fragmenterat 

utifrån nämndernas olika ansvarsområden. Förslaget innebär också att staden har 

möjlighet att tydligare koppla samman den strategiska styrningen i 

samhällsutvecklingsfrågor och stadsutvecklingsfrågor vilket saknas i dagens organisation. 

Ett helhetsperspektiv stödjer också möjligheten att prioritera bland projekt som ska pågå 

inom samma område för att skapa förutsättningar för god framfart i de enskilda projekten. 

För att en inriktningsstyrd samverkan ska fungera är det särskilt viktigt att alla parter i 

staden har möjlighet att delta med sina perspektiv i analysen inför prioriteringar. 

Målformuleringar och prioriteringar behöver ske utifrån ett fullgott analysmaterial och 

med en helhetsbild där alla ingående behov blir belysta.   

Förvaltningen upplever ofta att det finns målkonflikter i pågående planer inom 

stadsutvecklingen. Inte sällan ställs exempelvis tillgången till grönområden och friytor 
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mot samhällsservice eller bostäder och verksamheter. För att inte samma faktor ska stå 

tillbaka i plan efter plan tills ett stort underskott av viktiga funktioner är ett faktum är det 

positivt om en prioritering och målformulering finns på en samordnad nivå som stöd och 

styrning i planernas utveckling. I dagens stadsutveckling är förvaltningens uppfattning att 

målkonflikter ofta uppstår där de sociala perspektiven ofta får stå tillbaka till förmån för 

andra aspekter. Att kommunstyrelsen ska ges mandat att gå in i målkonflikter ses också 

som positivt givet de inblandade nämndernas maktfördelning och olika ansvarsområden.   

Demokratisk styrning i staden 

En inriktningsstyrd samverkan bedöms av förvaltningen vara en positiv förstärkning av 

den representativa demokratin där förtroendevalda på en central nivå får ett tydligare 

uppdrag och ansvar inom stadsutvecklingens riktning. Som en konsekvens minskar delvis 

övriga nämnders politiska tyngd i de övergripande strategiska frågorna. Förvaltningens 

bedömning är dock att möjligheten till helhetsperspektiv och den potential för mindre 

målkonflikter mellan förvaltningar som förväntas följa väger upp för detta. För att en 

planeringsfunktion på stadsledningskontoret ska fungera optimalt behöver också den 

politiska organisationen i kommunstyrelsen ha arbetssätt som stödjer detta.  

För att stärka den lokala demokratin har de olika förvaltningarna ett stort ansvar att göra 

sina behovsanalyser och underlag till prioriteringar utifrån en lokal förankring. Dialoger 

och insatser för att stärka den lokala kunskapen kommer fortsatt att vara ett viktigt inslag 

i det arbetet.  

Förvaltningen vill också betona vikten av att planeringsfunktionen även utvecklar 

uppföljningen och utvärderingen inom området för att säkerställa att de mål som sätts upp 

faktiskt blir vägledande i nämndernas arbete. De mål och uppdrag som hamnar utanför 

den ordinarie budgetprocessen har större behov av uppföljning för att säkerställa att de 

blir styrande.   

Förtydligande 

En del av styrningsuppgifterna föreslås vara inom strategisk styrning av utpekade 

satsningar och projekt. Här ser förvaltningen behov av ett förtydligande och en 

exemplifiering av vad som avses med satsningar och projekt och vilka som kan bedömas 

vara aktuella. Förvaltningen anser att vore en fördel att definiera vilka faktorer som ska 

kunna vara avgörande i bedömningen av vad som är ett särskilt intressant projekt för 

kommunstyrelsen att följa närmare. Vilka kriterier ska vara vägledande i bedömningen? 

Ska det vara storleken och de ekonomiska insatserna? Frågor där det finns ett stort 

politiskt intresse eller stark opinion? Eller är det snarare satsningar som påverkar många 

människors vardagsliv? 

Särskilda frågor till remissen 

Nedan följer förvaltningens svar på de remissfrågor som följde utredningen:  

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

Förvaltningen ser en liten påverkan på förvaltningens egna processer och arbetssätt. 

Förvaltningen deltar huvudsakligen i processer som leds av andra förvaltningar inom 

stadsutvecklingsområdet. Förvaltningens egna arbetssätt är huvudsakligen fokuserade på 
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att systematisera och utveckla den lokala kunskapen och de sociala erfarenheterna vilket 

är ett arbete som, oavsett stadens övergripande processer, kommer att fortgå. 

Om ett genomförande av förslaget innebär en tillkommande process där förvaltningen kan 

ge inspel och underlag till målformuleringar och prioriteringar blir detta en välkommen 

tillkommande process med möjlighet till större inflytande för stadsdelsnämnderna. 

Förvaltningen deltar idag i startplansprocessen genom att komma med inspel kring vilka 

behov till utveckling som förvaltningen bedömer finns. Inspelen är en del av det som 

avgör vilka planer som startas kommande år. Görs den processen om vid ett 

genomförande av förslaget behöver också arbetssätten för att involvera 

stadsdelsförvaltningarna i prioriteringen förändras.  

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

För nämndens verksamhet ser förvaltningen enbart positiva konsekvenser. Förvaltningen 

ser en större möjlighet till att nämndens frågor och den sociala dimensionen blir mer 

vägledande tidigare i processen och att ett helhetsperspektiv är positivt ur dessa aspekter.  

Ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen skulle underlätta vid målkonflikter där 

olika förvaltningar idag prioriterar på olika sätt. Om staden har tydligare mål och 

prioriteringar kan det blir bättre framdrift i planeringen och för de enskilda frågorna. 

Stadens olika strategiska dokument inom stadsutveckling har större potential att bli 

vägledande för hela processen om inriktningarna såväl som strategierna beslutas på 

kommunens högsta politiska nivå. För stadens stadsutvecklingsarbete som helhet ser 

förvaltningen positivt på de konsekvenser som en tydligare styrning och målformulering 

på central nivå genom en planeringsfunktion har potential att ge.  

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Förvaltningens bedömning är att dessa uppfylls väl. Nyttan om ökad demokrati och 

öppenhet stämmer på central nivå och är i linje med den representativa demokratin. Sett 

till den lokala demokratin finns dock farhågor i och med en maktcentrering till 

kommunstyrelsen. Förvaltningarna har här ett ansvar att i de egna bedömningarna är 

lokalt förankrade. 

 

 

Maria Augustsson 

 

Sektorschef Samhälle och kultur 
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Remiss Strategisk planeringsfunktion – 
fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation (SLK dnr 0691/19) 

§ 193, N139-0413/19 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har den 20 juni 2019 översänt ”Utredning: Funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen” för yttrande senast den 30 september 2019.   

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2019-06-28. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby skickar tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret 

som sitt yttrande. 

 

 

 

Expedieras 
Stadsledningskontoret  

 
 

 

 

Dag för justering 

2019-09-30 

 

Lundby 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 
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Remiss Strategisk planeringsfunktion – 
fortsatt utredning av facknämndernas 
organisation (SLK dnr 0691/19)  

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby skickar tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret 

som sitt yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. Detta PM innehåller stadsledningskontorets redovisning av 

uppdraget som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling 

under kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i ”Mål och riktning”, 

”Prioritering och fokus” samt ”Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt” 

enligt modellen ”Intriktningsstyrd samverkan”. Det för att möta efterfrågan på en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga 

planeringen och ger en övergripande strategisk styrning i en fråga med hög komplexitet.  

Förvaltningen välkomnar ett arbete som fokuserar på strategisk styrning och ökad 

samverkan i en komplex fråga. Förvaltningen ser behovet av flera av de nyttor som en 

god samverkan inom stadsutvecklingsfrågorna kan generera. Förvaltningen vill lyfta fram 

vikten av att strategiska vägval inkluderar lokal kunskap. En mer centraliserad 

arbetsprocess får därför inte förlora det lokala perspektivet och deltagande från 

förvaltningar, lokalt näringsliv, medborgare och civilsamhälle. 

För att kunna tillhandahålla det helhetsperspektiv som utredningen redogör för krävs stor 

kunskap inom styrning och ledning inom samverkan. Denna kompetens blir särskilt 

viktigt för att kunna tillvarata de social hållbarhetsmålen. Prioriteringar och insatser som 

gynnar den sociala hållbarheten riskerar annars att behöva stå tillbaka till förmån för 

ekonomiska eller tekniska aspekter. Sociala hållbarhetsmål är mer komplexa och ger inte 

alltid samma utdelning inom de organisatoriskt utsatta ramarna (exempelvis tid och 

ekonomi). Social hållbarhet betalar sig på längre sikt i ett helhetsperspektiv. 

Förvaltningen vill betona den definition av hållbarhet som Göteborgs stads program för 

Jämlik stad förespråkar där social hållbarhet utgör målet, ekologisk hållbarhet utgör 

ramen och ekonomisk hållbarhet utgör medlen.  

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-06-28 

Diarienummer N139-0413/19 

 

Handläggare 

Beatrice Klein  

Telefon: 031- 365 00 00 

E-post: beatrice.klein@lundby.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Samverkan som arbetsform syftar till att öka kvalitén i arbetet. För att god samverkan ska 

generera resurser krävs en tydlig och trygg ledning och styrning som kan tillhandahålla 

flera perspektiv i en komplex process. Vid avsaknad av dessa arbetsformer så blir 

samverkan för berörda parter mer resurskrävande än resurseffektivt.  

Utredningen föreslår finansiering för en funktion för strategisk planering inom 

stadsutveckling på stadsledningskontoret men inte någon ytterligare finansiering för 

berörda nämnder utan förutsätter att respektive nämnd avsätter resurser för att delta i 

samverkansarbetet. För stadsdelsnämnd Lundby bedöms detta kunna ske inom ramen för 

dagens resursram. Utredningen föreslår också att finansiering för fysisk planering fortsatt 

sker inom respektive nämnds ansvarsområde.  

Ett tydligare ekonomiskt helhetsperspektiv där kostnad och nytta inte alltid behöver ske 

på samma ställe skulle innebära positiva effekter för stadsdelen då kostnader för till 

exempel avsaknad av social service skulle synliggöras.  

Barnperspektivet 
Utredningen berör inte barnperspektivet men förvaltningen vill dock synliggöra att alla av 

de frågor som stadsutveckling behandlar berör barn, en grupp vilket utgör en femtedel av 

stadens befolkning. År 2020 blir barnkonventionen svensk lag vilket innebär att en 

strategisk funktion på ett tydligt sätt måste visa hur de vägledande principerna har blivit 

omhändertagna.  

Barnkonventionens fyra vägledande principer är: 1. Alla barn har samma rättigheter och 

lika värde (Artikel 2), 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 

3), 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6) och 4. Alla barn har rätt att 

uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12).  

Mångfaldsperspektivet  
Utredningen berör inte mångfaldsperspektivet eller funktionens arbete utifrån mänskliga 

rättigheter. För att detta perspektiv ska kunna tillhandatas i samverkan krävs att ett 

normkritiskt arbetssätt och att normkritisk kunskap inkluderas och ges värde i det 

strategiska arbetet.  

Jämställdhetsperspektivet  
Utredningen berör inte jämställdhetsperspektivet. Flera av de frågor som den strategiska 

funktionen föreslås arbeta med har stor bäring på frågan om att skapa en jämställd stad 

och människors möjlighet till jämlika livsvillkor oberoende av könsidentitet.  

Miljöperspektivet 
Behovet av ökad strategisk styrning gällande Göteborgs Stad arbete med att möta de 

miljöutmaningar som staden står inför är tydligt, särskilt ur ett genomförandeperspektiv. 

Miljöutmaningar tar inte hänsyn till administrativa gränser såsom detaljplaner eller 

kommungränser och genom ett strategiskt helhetsperspektiv har staden större möjlighet 

att arbeta med dessa utmaningar. Genom att samordna och arbeta värdeskapande finns det 

också större möjlighet att kombinera sociala och miljömässiga vinster, såsom exempelvis 

älvkantsskydd med socialt hållbara kvalitéer.  
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Omvärldsperspektivet 
Utredningen presenterar en omvärldsanalys i såväl svenskt som europeiskt perspektiv 

utan bedömning av nyttor eller brister och i dessa konstateras att andra studerade städer 

har färre organisationer engagerade i stadsutvecklingen.  

Utredningen tar plats i en diskussion rörande spänningsfältet mellan centralisering och 

decentralisering. Utredningen berör frågor som ansvar och mandat, samverkan och 

uppföljning och kontroll. Den 14 juni 2018 presenterade tillitsdelegationen sitt 

huvudbetänkande rörande tillitsbaserad styrning och ledning inom välfärdssektorn. 

Bestänkandet hanterar frågan om samverkan och beskriver hur dessa faktorer är 

avgörande för att skapa ett så kallat system – eller helhetstänk:  

• Systemanalys kring styrningen. 

 • Skapa incitament som främjar helhetsperspektiv. 

 • Undanröj praktiska hinder för informationsöverföring. 

 • Öka fokus på medborgarens behov. 

 • Kulturförändring för ett helhetsperspektiv kräver långsiktighet och kontinuitet 

. • Ledarskap som främjar samverkan inom och mellan organisationer. 

Utredningen berör vissa av dessa frågor och synliggör behovet av att flera av dessa 

faktorer tillhandahålls men frågan om hur detta ska gå till hanterar inte utredningen i 

tillräcklig grad.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2019-09-19. 

Expedieras 
Stadsledningskontoret  
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har den 20 juni 2019 översänt ”Utredning: Funktion för strategisk 

planering under kommunstyrelsen” för yttrande senast den 30 september 2019.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda 

facknämndsöversynen. PM:et innehåller stadsledningskontorets redovisning av uppdraget 

som avser inrättandet av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under 

kommunstyrelsen, innefattande även strategiska lokalförsörjningsfrågor. 

Inom ramen för utredningen har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner 

inom stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i ”Mål och riktning”, 

”Prioritering och fokus” samt ”Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt” 

enligt modellen ”Intriktningsstyrd samverkan”. Det för att möta efterfrågan på en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen som stöttar i den långsiktiga 

planeringen och ger en övergripande strategisk styrning i en fråga med hög komplexitet.  

Detta kan innebära behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen. Arbetssätt 

förutsätter att nämnder och styrelser avsätter resurser i sina förvaltningar och bolag för att 

delta och bidra i samverkansprocesserna och arbetar för att utveckla samverkanskulturen. 

Bedömningen är arbetet i samverkan ryms inom befintligt reglemente och resursram för 

nämnder och styrelser. 

Modellen ska genom att komplettera dagens organisation med ökad strategisk styrning 

skapa bättre förutsättningar för samverkan och gemensamt kunskapsbyggande. Nämnder 

och styrelser i behåller ansvar och mandat för sina respektive verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen ges ett större samlat ansvar och mandat för att samordna och styra 

stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. För respektive del i 

stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 
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arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

Den nyttor som planeringsfunktionens ska bidra med är; ökad tydlighet för stadens 

organisation, medborgare och exploatörer, gemensam kraftsamling för att nå satta mål 

och samordning och avvägning mellan stadsutveckling och övriga verksamhetsområden.  

Suboptimeringar i resursplanering kan troligen minska som följd av förbättrad 

samordning. För att få full effekt av modellen ställs uppenbara krav på både ledarskap 

och kompetens som knyts till den strategiska planeringsfunktionen under 

kommunstyrelsen. Det krävs en förståelse för helheten och för stadsutvecklingen i 

Göteborg samt en förmåga att leda, driva och upprätthålla samverkan. Genom en ökad 

helhetssyn och bättre förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan 

möjlighet till enhetligare styrning, förbättrad samverkanskultur och bättre kunskaps- och 

beslutsunderlag inför strategiska beslut inom stadsutvecklingen såväl som förbättrad 

möjlighet att identifiera avvikelser. Tillsammans bör detta stötta att stadens förvaltningar 

och bolag driver arbetet inom stadsutveckling i en samordnad takt och därmed kan 

leverera ökade resultat.      

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 

Inriktningsstyrd samverkan bedöms innebära tillkommande arbetsuppgifter för 

stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstider beror på hur detaljerad 

kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara. Omfattningen behöver utredas vidare 

inför ett genomförande.  

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag föreslås omfattas av den 

strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 

lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 

förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 

Stadsledningskontoret önskar särskilt svar på följande remissfrågor:  

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen välkomnar ett arbete som fokuserar på strategisk styrning och ökad 

samverkan i en komplex fråga. Förvaltningen ser behovet av flera av de nyttor som en 

god samverkan inom stadsutvecklingsfrågorna kan generera. I dagsläget är det svårt att 
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utläsa i vilken omfattning ansvar och arbetsuppgifter kommer att hanteras i den 

föreslagna funktionen. För att kunna göra en fullständig bedömning av konsekvenser 

behöver arbetsuppgifter och innehåll förtydligas. Förvaltningen hade också uppskattat en 

egen analys från stadsledningskontoret angående de befintliga utmaningarna kopplade till 

ledning, styrning och organisation för att tydligare förklara den föreslagna förflyttningen.  

Förvaltningen vill lyfta fram vikten av att, i en mer centraliserad arbetsprocess, inte 

förlora det lokala perspektivet. Det är viktigt att bibehålla deltagandet från förvaltningar, 

lokalt näringsliv, medborgare och civilsamhälle. En ny samverkanskultur tar tid att forma. 

För att inte tappa den befintliga relationen med dessa aktörer behöver det finnas tydliga 

vägar för att tillhandata det lokala perspektivet och arbetet med inflytanden i 

stadsutvecklingsprocessen. Då en centraliserad funktion innebär att diskussioner, 

strategiska vägval och eventuella beslut flyttas från nuvarande forum till den 

centraliserade funktionen är det viktigt med transparens och att de nya forumen får en 

besättning som kan tillhandata även det lokala perspektivet och befolkningsansvaret.  

En inriktningsstyrd samverkan innebär att representanter från respektive part i samarbete 

bidrar med vad som skapar mest nytta för det gemensamma projektet. Det innebär inte 

nödvändigtvis att det är det bästa för respektive nämnd eller styrelse. För att 

tjänstepersoner ska kunna genomföra detta på ett transparent, tillitsfullt och demokratiskt 

vis krävs att det finns politiskt förankrat handlingsutrymme som möjliggör detta. Då 

samverkan inte resurssätts utöver den centrala planeringsfunktionen ser förvaltningen 

utmaningar i att effektivt få dessa arbetsformer på plats. För att kunna tillhandahålla det 

helhetsperspektiv som utredningen redogör för krävs stor kunskap inom styrning och 

ledning inom samverkan. Denna kompetens blir särskilt viktigt för att kunna tillvarata de 

sociala hållbarhetsmålen. Prioriteringar och insatser som gynnar den sociala hållbarheten 

riskerar annars att behöva stå tillbaka till förmån för ekonomiska vinster eller tekniska 

aspekter. Sociala hållbarhetsmål är mer komplexa och ger inte alltid samma utdelning 

inom de organisatoriskt utsatta ramarna (exempelvis tid och ekonomi). Social hållbarhet 

betalar sig på längre sikt i ett helhetsperspektiv. Förvaltningen vill betona den definition 

av hållbarhet som Göteborgs stads program för Jämlik stad förespråkar där social 

hållbarhet utgör målet, ekologisk hållbarhet utgör ramen och ekonomisk hållbarhet utgör 

medlen.  

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

Stadsdelens utvecklingsledare i stadsutveckling samordnar och företräder stadsdelen i 

arbetet med stadsutveckling i såväl det operativa planeringsarbetet som det strategiska 

arbetet i staden. Fyra av Älvstadens sju delområden ligger i Lundby och således så deltar 

stadsdelens i flera led av Älvstadenorganisationen, exempelvis är Lundbys 

stadsdelsdirektör representant i styrgruppen för Älvstaden. Stadsdelen präglas av väldigt 

många utvecklingsprojekt och berörs av flera av stadens strategiska arbeten, exempel på 

detta är den fördjupade översiktsplanen för centrala staden och färdplanen för Älvstaden. 

Även flera planer som är i genomförandefas i stadsdelen är av strategisk karaktär för hela 

staden, exempelvis linbanan. Utöver detta medverkar stadsdelarna i samhällsplaneringen 

genom arbete initierat av de planerade förvaltningarna. Stadsdelsförvaltningarna i 

Göteborg stad tar fram Lokala utvecklingsprogram för att beskriva de lokala 

förutsättningarna och behoven i respektive stadsdel.  
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• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 

Stadsdelarnas reglemente inbegriper att medverka i samhällsplaneringen och att 

systematisera stadsdelens sociala erfarenheter, utifrån befolkningsansvaret. I och med 

detta uppdrag så spänner utvecklingsledare stadsutvecklings roll över ett 

helhetsperspektiv i stadsutvecklingen. Utifrån arbetet med social hållbarhet finns flera 

vinster med denna funktion i stadsdelen då den utgår från kontextualiserad kunskap och 

att social hållbarhet utgår från en lokal kontext. Det lokala perspektivet gör att komplexa 

problem inte hanteras genom ”enkla” lösningar utan belyser snarare vad som faktiskt 

skapar skillnad på en plats. En centralisering riskerar att tappa det lokala perspektivet om 

det inte tydligt tillhandahålls och prioriteras i arbetet med strategisk planering. Det 

behöver finnas transparens och tydlighet för att stadsdelarnas medverkan i det strategiska 

planeringsarbetet. Sociala hållbarhetsperspektiv behöver i detta arbete ges samma vikt 

som tekniska och ekonomiska frågor. Förvaltningen ser det som positivt att i högre grad 

inkludera de uppgifter för statistik, analys och omvärldsbevakning som redan görs på 

stadsledningskontoret men ser att detta behöver kompletteras med lokal kunskap och 

lokala förståelse för att skapa en god och jämlik stad.  

Funktionen hos stadsledningskontoret föreslås hantera flera frågor av politisk karaktär, 

särskilt beskrivna under rubriken ”Mål och inriktning” i PM.et. Idag är stadsdelsnämnden 

remissinstans i flera frågor rörande det strategiska stadsutvecklingsarbetet. Att det finns 

olika politiska remissinstanser är en viktig demokratisk funktion och viktigt utifrån 

medborgarens rätt till ansvarsutkrävande. En inriktiningsstyrd samverkan innebär att 

respektive nämnder fortsatt behålla sina ansvarsområden och mandat. Det är en viktig 

demokratisk aspekt men kan skapa spänningar i fältet mellan vad som är bra för den egna 

förvaltningen och vad som är bra för staden i helhet. Frågor som ”Vart är staden på väg? 

Och vart vill staden vara på väg?” är i högsta grad politiska frågor och för att inte bli en 

postpolitisk och teknokratisk organisation behöver funktionen klara av att tillhandahålla 

en samverkan som belyser de intressekonflikter som uppstår. Idag är de styrande 

dokumenten präglade av flera målkonflikter som den planerande funktionen kommer 

behöva hantera och prioritera inom. En kompromiss mellan alla intressen är inte alltid det 

bästa eller mest demokratiska vis att driva strategiskt arbete. Det måste, som utredningen 

beskriver, finnas respekt för den fackkunskap som finns inom respektive förvaltning i 

arbetet att företräda och driva sina respektive sakfrågor och det är viktigt att inte 

kortsiktiga ekonomiska aspekter blir styrande. Stadsdelen vill särskilt poängtera detta då 

det strategiska arbetet inte är ytterligare resurssatt. En funktion som identifierar frågor 

och behov men inte har medel att fördjupa sig i orsaker och lösningar riskerar att bli 

tandlös.   

Hur staden är organiserad påverkar vilka ramar som stadsutveckling sker inom. 

Administrativa gränser, såväl som geografiska (mellan områden) som tidsmässiga 

(mellan exempelvis planerande och genomförande) och mellan förvaltningarna styr vilka 

avväganden vi gör i arbeten och hur de implementeras. Utredningen beskriver hur 

kommunstyrelsen kan behöva förändra sina arbetssätt för att kunna arbeta med 

inriktningsstyrd samverkan. Då mandat och ansvar ligger kvar hos respektive förvaltning 

kan även detta vara aktuellt för övriga nämnder. Samverkan kräver tid och för att 

deltagare ska ges utrymme att arbeta på nya sätt krävs att tid för samverkan frigörs. 
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Utredningen beskriver hur kommunstyrelsen ska agera som visionär inom 

stadsutvecklingsarbetet medan nämnder fortsatt ska vara ansvariga och genomförande av 

dessa visioner. Detta ställer krav på tillit mellan förvaltningar och ett gott 

förankringsarbete. God samverkan kräver gemensamma mål och incitament som driver 

processen fram från start till mål. För att detta ska ge effekt behöver det också säkerställas 

att kvalitetsmål följer genom hela processen. Att få ett arbete att gå från ord till handling 

är en kompetens och ett arbete som PM:ets beskrivning av roller och mandat inte 

underlättar. Att axla detta nya uppdrag kan bli krävande för stadsledningskontoret.   

Inom ramen för den strategiska funktionen på stadsledningskontoret föreslås även 

lokalförsörjningsfrågor att hanteras och lokalsekretariatets roll beskrivs gå i linje med den 

planeringsfunktion som utredningen beskriver. Idag präglas Lundby stadsdel av eftersatt 

social service kopplad till befintlig och planerad byggnation, detta är särskilt tydligt 

gällande lokaler för grundskola och förskola. Olika tidsperspektiv, kortsiktiga 

ekonomiska bedömningar, bristande behovsbeskrivning och avsaknad av 

helhetsperspektiv är några av anledningarna till att stadsdelen idag hanterar en social 

skuld kopplad till såväl mängden som kvalitén på service i form av exempelvis 

förskoleplatser och dess friyta. Detta är en fråga som måste prioriteras och behöver även 

innefatta möjligheten att etablera icke-lagstadgad service där det råder stora skillnader i 

staden.  

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Den största vinsten för samverkan ser stadsdelen är ökat helhetsperspektiv, samlad 

kunskap och att kunna hantera frågor som hör samman i en enhetlig process. Den 

samordnade prioriteringen, en helhetsuppföljning och det ekonomiska perspektivet 

kommer ge stor effekt om det lyckas förankras och förändra arbetssättet inom 

stadsutveckling. Särskilt är det ekonomiska helhetsperspektivet i de fall kostnad och nytta 

inte uppstår på samma ställe, organisatoriskt eller geografiskt viktigt att belysa för 

stadsdelen. Att säkerställa att förvaltningar som behöver samarbeta kan göra enhetliga 

prioriteringar kommer också innebära att vi snabbare kan svara upp på viktiga behov i 

stadsdelen, som exempelvis lokaler för förskola och skola. Rapporten belyser inte i 

tillräcklig grad växelverkan mellan vision och genomförande och det behöver tydligt 

beskrivas hur stadsledningskontoret är en strategisk mottagare av dessa frågor. I den 

styrmodell som presenteras i rapporten minskar styrning och ledning från funktionen ju 
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närmare frågorna berör genomförande. Med detta förslag vill förvaltningen lyfta in vikten 

av att hantera de målkonflikter som uppstår i - eller mellan våra strategiska dokument, 

såsom exempelvis översiktsplan, trafikstrategi, grönstrategi med mera, då de annars 

kommer att behöva hanteras i de enskilda projekten vilket kommer ge sval avkastning på 

tid, ekonomi och kvalitet. 

  

Angående den eftersatta sociala service som råder i 

stadsdelen så är det problemet särskilt tydligt i de 

områden som byggts ut i stor skala, exempelvis 

Kvillebäcken och Eriksberg. Såväl lokalsekretariatets 

arbete med lokalförsörjningsplan som Älvstadens 

nya organisation nämns i utredningen som ett sätt att 

arbeta strategiskt med liknande områden. Ett arbete 

som stadsdelen välkomnar men som är obeprövat. 

Framgångsfaktorn för att lyckas skapa de nyttor som 

funktionen försöker svara på är förmågan att skapa 

en god arbetskultur samt kompetensen inom 

samverkan och ledning och styrning. I 

tillitsdelegationens huvudbetänkande beskrivs 

skillnaden mellan traditionell organisering och 

organisering utifrån ett systemsätt (helhetsbild). 

Sammanfattningen redogör för frågor som kommer 

att bli aktuella för att som hel organisation skapa 

goda samverkansmöjligheter.  

I ovan nämnda huvudbetänkande lyfter 

tillitsdelegationen fram vikten av att i tidigt skede 

avlägsna de incitament som försvårar samarbete och 

helhetstänkande mellan olika aktörer. Det gäller att styra incitamenten (som exempelvis 

ekonomiska eller målstyrning) på ett sådant vis att det blir naturligt, logiskt och attraktivt 

för organisationerna att samarbeta. Om samarbete är den rationella och logiska strategin 

för att exempelvis uppnå ett mål, ökar förstås sannolikheten för samarbete. För att 

åstadkomma ett ökat helhetsperspektiv på styrningen bör mål- och resultatstyrningen i 

högre grad än vad fallet är i dag utformas på ett sätt som främjar samarbete och minskar 

risken för suboptimering (SOU 2013:40).  

Arbetskulturfrågan är en fråga som är påtaglig i det komplexa stadsutvecklingsarbetet. 

Målkonflikter, osäkerhet och otydlighet gällande målbilder är knäckfrågor för denna 

funktion att hantera. Det finns en stor risk att beslut ifrågasätts under den process som den 

hanteras inom den strategiska planeringsfunktionen, särskilt då denna funktion inte äger 

beslut kopplat till ansvar och genomförande. Att samla och centralisera arbetet samtidigt 

som beslut och ansvar är spridda på olika nämnder riskerar att skapa stor osäkerhet och 

öka känslan av avsaknad av beslut. En ledning och styrning som kan tillhandata och 

tillitsfullt kan förankra arbetet är en bärande kompetens som behöver inkluderas i 

planeringsfuktionen för att klara av arbetet.  
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För att funktionen ska kunna leva upp till nyttorna med värdeskapande stadsutveckling 

behöver det lokala perspektivet belysas ytterligare och kunskapen om social hållbarhet 

och de människor som bor och vistas i Göteborg måste synliggöras.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Jascha Marteleur 

Sektorschef 

 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut## Social resursnämnd tillstyrker förslaget under förutsättning att synpunkter 

som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas. ##Beslut## 
 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

§ 220 Svar på remiss - Strategisk 
planeringsfunktion - fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation - omedelbar 
justering  

0357/19 
Social resursförvaltning har 2019-08-20 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Beslut 
Social resursnämnd tillstyrker förslaget under förutsättning att synpunkter som redovisas i 

tjänsteutlåtandet beaktas.  

 

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget yttrande 

till Kommunstyrelsen.  

 

Social resursnämnd förklarar paragrafen som omedelbart justerad. 

 

 

Dag för justering 

2019-09-23 

 

Vid protokollet 
 



 

 

 

Svar på remiss - Strategisk 
planeringsfunktion - fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation   

Förslag till beslut 
Social resursnämnd tillstyrker förslaget under förutsättning att synpunkter som redovisas i 

tjänsteutlåtandet beaktas.   

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget 

yttrande till Kommunstyrelsen. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen som omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag som redovisning av uppdraget att 

inrätta en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Social resursnämnd har 

fått möjlighet att inkomma med ett remissvar. Stadsledningskontoret föreslår 

Inriktningsstyrd samverkan som förslag till en ny strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet. Inriktningsstyrd samverkan innebär ett ökat ansvar och mandat 

för kommunstyrelsen att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och 

prioriteringar inom stadsutveckling. Kommunstyrelsen föreslås ha ett utpekat ansvar för 

mål och process, medan ansvaret för innehåll och sakkompetens föreslås ligga på 

nämnder och bolag.  

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Stig Andersson 

 

Social resurs  
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-08-20 

Diarienummer 0357/19 

 

Handläggare 

Jeanette Werner, Nakisa Khorramshahi, Ritva 

Gonzalez 

Telefon: 031-367 99 71 

E-post: ritva.gonzalez@socialresurs.goteborg.se  



Social resursförvaltning ställer sig positiva till förslaget till strategisk planeringsfunktion. 

Förvaltningen saknar dock att utredningen inte inkluderar social hållbarhet och jämlikhet. 

Att arbeta för jämlikhet och likvärdiga livsvillkor är basen i grunduppdragen och reglerat 

i lagstiftning. I den fortsatta utredningen inför slutgiltigt beslut och implementering 

behöver social hållbarhet och jämlikhet finnas med som grund. Det behöver tydliggöras 

hur den strategiska planeringsfunktionen ska arbeta för en jämlik stad.  

Ekonomiska konsekvenser 
De ansvar och uppgifter som föreslås läggas i en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen innebär utökade arbetsuppgifter för stadsledningskontoret. Social 

resursförvaltningen gör samma bedömning som stadsledningskontorets att det troligen 

behövs en sammanjämkning av processer för stadsutveckling och budgetprocessen. 

För social resursförvaltning innebär förslaget i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser.   

Barnperspektivet 
En strategisk planeringsfunktion inom stadsutveckling har en viktig roll i hur staden 

planeras och byggs utifrån barnperspektivet. Från och med den 1 januari 2020 kommer 

också barnkonventionen bli svensk lag. I den fortsatta utredningen behöver 

barnperspektivet tas med och tydliggöras hur det ska integreras i samordningen och 

styrningen av den Inriktningsstyrda samverkan.  

Mångfaldsperspektivet, Jämställdhetsperspektivet 
I den fortsatta utredningen inför slutgiltigt beslut och implementering behöver social 

hållbarhet och jämlikhet finnas med som grund och tydliggöras hur den strategiska 

planeringsfunktionen ska arbeta för en jämlik stad.  

Miljöperspektivet 
Hållbarhetsdimensionerna saknas i utredningen. Hur den strategiska planeringsfunktionen 

ska arbeta med dessa dimensioner behöver klargöras i den fortsatta utredningen.  

Omvärldsperspektivet 
Inom utredning av framtagandet av förslaget har en kartläggning av andra städers modell, 

organisation och arbetssätt för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling 

genomförts.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-09-10. 

Bilagor 
1. Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

 

  



Ärendet  
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till en strategisk planeringsfunktion. Förslaget 

har sänts ut på remiss till ett urval kommunala nämnder och styrelser. Social resursnämnd 

ska ta ställning till förslaget och nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 30 september 2019.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 § 618 om en tidplan och inriktning för fortsatta 

utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare facknämndsöversynen 2014-11-26 

§ 717. På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde stadsledningskontoret under 2015 till 

2017 en översyn av stadens organisation i facknämnder. Det övergripande syftet med 

översynen var att skapa en mer effektiv och transparent organisation med fokus på nytta 

för göteborgarna. Utredningen föreslog en förändrad facknämndsorganisation, med något 

färre nämnder samt en förändrad organisering för stadens arbete med fysisk 

stadsutveckling. Förslaget innebar inrättande av fyra nya nämnder inom 

stadsutvecklingsområdet tillsammans med att inrätta en funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen. De fyra nämnderna som föreslogs var en nämnd för ansvar för 

fysisk planering, en för exploatering samt två med ansvar för genomförande och 

förvaltning av mark respektive byggnader. Enligt utredningen skulle detta ge en fördel i 

och med att det innebar att färre nämnder var involverade i olika steg i 

stadsutvecklingsprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 §53, efter rekommendation från 

kommunstyrelsen, att inte genomföra någon förändring utöver några mindre justeringar i 

nämndansvar samt ett uppdrag till social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning om ökad samverkan. 

I samband med beslut om slutrapporten beslutade dock kommunstyrelsen att uppdra till 

stadsledningskontoret att fortsatt utreda fyra frågor: 

Delutredning 1 – Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag 

Delutredning 2 – Lokalsekretariatets ansvarsområden 

Delutredning 3 – Strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 

Delutredning 4 – Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag 

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag som redovisning av uppdraget att 

inrätta en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Inom ramen för 

utredningen av förslaget har det genomförts en rad intervjuer med tjänstepersoner inom 

stadens organisation, en omvärldsanalys av hur andra städer organiserar strategisk 

styrning av stadsutveckling, en granskning av aktuell följeforskning såväl som en 

översiktlig teoristudie.  

Förslaget Inriktningsstyrd samverkan 

Stadsledningskontoret föreslår Inriktningsstyrd samverkan som förslag till ny strategisk 

planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. Av en 

strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen önskas strategisk styrning i tre 

delar av stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar för 



stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus för genomförande 

i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt.  

Utredningen föreslår, efter utvärdering av flera alternativa modeller, att en strategisk 

planeringsfunktion under kommunstyrelsen har styrningsuppgifter i alla tre delarna och 

enligt en modell ”Inriktningsstyrd samverkan. Modellen kompletterar dagens 

organisation med ökad strategisk styrning som skapar bättre förutsättningar för 

samverkan och gemensamt kunskapsbyggande. Förslaget ger kommunstyrelsen ett uttalat 

ansvar för den långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen medan strategier och arbete 

med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen görs i en styrd samverkansmodell. 

Ansvaret för genomförande av satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar på 

nämnder och styrelser medan kommunstyrelsen ges mandat att besluta om prioritering 

och fokus samt om inriktning och förändrad inriktning för utpekade satsningar och 

projekt. För respektive del i stadsutvecklingsarbetet skulle modellen innebära: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av långsiktig 

vision, mål och riktningar för stadens stadsutveckling samt beställer, samordnar och 

godkänner strategier inom stadsutvecklingsområdet. Stadsledningskontoret driver 

processer för framtagandet av vision och säkerställer beslutad inriktning för och 

samverkan i nämndernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till 

prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling och kan besluta om 

förändringar eller kompletteringar av dem. Stadsledningskontoret samordnar 

nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett 

samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: Kommunstyrelsen 

bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt och följer dessa aktivt. 

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden under 

arbetets gång. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process 

för stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna. 

Delar av det strategiska arbete som lokalsekretariatet utför idag kan omfattas av den 

strategiska planeringsfunktionens arbete. Det gäller till exempel arbetet med 

lokalförsörjningsplanen och det i lokalförsörjningsprogrammet utpekade 

förbättringsarbetet avseende ny och utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen. 

Förvaltningens bedömning 
Social resursförvaltning ställer sig i huvudsak positiva till förslaget till strategisk 

planeringsfunktion. Vi delar stadsledningskontorets bedömning om att Inriktningsstyrd 

samverkan ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och målkonflikter inom 

stadsutveckling och värna ett hela staden-perspektiv. Idag finns det ingen utpekad nämnd 

med samlat ansvar för styrning inom någon av delarna utan ansvaret är fördelat på flera 

nämnder. Stadens styrning effektiviseras när arbetet går i takt utifrån satt prioritering och 

när alla kraftsamlar mot gemensam riktning och mål. Genom en ökad helhetssyn och 

bättre förutsättningar för samordning ger inriktningsstyrd samverkan förbättrad 

samverkanskultur och bättre kunskaps- och beslutsunderlag inför strategiska beslut inom 

stadsutvecklingen såväl som förbättrad möjlighet att identifiera avvikelser. Förslaget 

innebär även att det blir tydligare för boende, besökare och näringsliv samt för stadens 

organisation vad staden vill med stadsutvecklingen.  



I den fortsatta beredningen av ärendet behöver vissa delar klargöras. Vid en central 

samordning och styrning blir det viktigt att klargöra hur det lokala perspektivet ska 

säkerhetsställas samt tydliggöra hur delaktigheten från berörda nämnder och styrelser ska 

se ut vid kunskapsunderlag, övergripande riktningar och prioriteringar.  Vilka strategiska 

frågor som ska läggas på kommunstyrelsen i relation till andra nämnder och styrelser 

behöver också klargöras. Inom arbetet med en jämlik stad organiserar 

stadsbyggnadskontoret arbetet med målområdet hållbara och jämlika livsmiljöer. Arbetet 

med målområdet inrymmer strategiska frågor utifrån ett hela staden-perspektiv och ligger 

nära den föreslagna modellen. Förvaltningen bedömer att ansvaret för målområdet bör 

klargöras i den fortsatta beredningen.  

Många av de slutsatser stadsledningskontoret kommer fram till i sin utredning ligger nära 

de slutsatser förvaltningen har gjort i sin samordning av arbetet med jämlik stad och 

framtagandet av Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022. De intentioner som 

lyfts i modellen Inriktningsstyrd samverkan ligger i linje med de aktiviteter som lyfts i 

planen. Förvaltningen saknar dock att utredningen inte inkluderar social hållbarhet och 

jämlikhet. Att arbeta för jämlikhet och likvärdiga livsvillkor är basen i grunduppdragen 

och reglerat i lagstiftning. Bestämmelserna i plan och bygglagen syftar till att, ”med 

hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” Hur staden planeras 

och byggs ger förutsättningar för människors livsvillkor så som boende, närmiljö, 

trygghet och service.  

Ett av målområdena i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 är att skapa 

förutsättningar för hållbara och jämlika livsmiljöer. I förslag till Göteborgs Stads plan för 

en jämlik stad 2019-2022 lyfter vi att det idag saknas samsyn och helhetsbild som 

försvårar möjligheter att göra prioriteringar som bidrar till jämlik tillgång till hållbara 

livsmiljöer. Det handlar om gemensamma prioriteringar för vilka insatser som gör mest 

skillnad i planering, genomförande, projektering och underhåll. De gemensamma 

prioriteringarna behöver bygga på analyser och gemensamma kunskapsunderlag som 

synliggör ojämlikhet i tillgången till stadens resurser, fungerande närmiljö och passande 

bostäder.  

I den fortsatta utredningen inför slutgiltigt beslut och implementering behöver social 

hållbarhet och jämlikhet finnas med som grund. Det behöver tydliggöras hur social 

hållbarhet och jämlikhet integreras och införlivas i styrningen och arbetssättet inom 

Inriktningsstyrd samverkan. Det skulle stärka och ge framdrift i stadens arbete med social 

hållbarhet. Det behöver tydliggöras hur den strategiska planeringsfunktionen ska arbeta 

för en jämlik stad.  

Social resursförvaltning 
 

 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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Yttrande över förslag till strategisk 
planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

§ 344, 4498/19 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget om en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen, under förutsättning att 

trafikkontorets synpunkter beaktas. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, 

såsom trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2019-06-25 

Yrkande från MP och V (protokollsbilaga 1, § 344) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar avslag till trafikkontorets förslag och 

bifall till yrkande från MP och V. 

Naod Habtemichael (C) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande Naod Habtemichael (C) ställer propositioner på trafikkontorets förslag och 

yrkandet från MP och V och finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets 

förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: Ja för bifall till trafikkontorets förslag och 

Nej för bifall till yrkande från MP och V. 

Följande ledamöter röstar ja (6): Naod Habtemichael (C), Peter Lintin-Wold (L), My 

Alnebratt (S), Ronny Svensson (S), Margareta Broang (M), Gabriella Köster (S). 

Följande ledamöter röstar nej (2): Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V). 

Följande ledamöter avstår: Henrik Munck (D). 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-26 



 

 

Trafiknämnden 
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Protokollsanteckning 
Henrik Munck (D) antecknar följande till protokollet: Demokraterna tar inte ställning till 

yrkanden i detta ärende i Trafiknämnden utan hänvisar till kommande ställningstagande i 

Kommunstyrelsen. 

My Alnebratt (S) anmäler en protokollsanteckning för S. (protokollsbilaga 2, § 344) 

Justering 
Paragrafen justeras omedelbart.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-09-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson  

 

 

Ordförande 

Naod Habtemichael (C)  

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP)  

 



Protokollsbilaga 1, § 344 

 

                                                                                                                                              
Trafiknämnden 

2019-09-26 
 
§ 22 Yrkande (MP) och (V) Yttrande över förslag till strategisk planeringsfunktion - fortsatt 
utredning av facknämndernas organisation 
     
Trafiknämnden föreslås besluta 

 

1.  Trafiknämnden avslår förslaget om en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. 

 

2.  Trafiknämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som trafiknämndens eget 

yttrande. 

 

3.  Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. 

 
Yrkande 

 

Det har under lång tid varit känt, både inom och utanför Göteborg, att det ofta uppstår 

målkonflikter mellan de planerande nämnderna och att avsaknad av prioritering skapar 

problem som gör det svårare att bedriva en ändamålsenlig stadsutveckling. Ser man till 

helheten innebär det att de planerande nämnderna inte gemensamt optimerar kommunens 

planeringsresurser. Även avsaknad av tydligt mål om exploaterings- och 

investeringsekonomin bidrar till otydligheter i organisationen. 

 

Förtydligande av mål om exploaterings- och investeringsekonomin bör kommunfullmäktige 

kunna avge, efter beredande av kommunstyrelsen, även inom nuvarande organisation. 

Däremot krävs större åtgärder för att få grepp om målkonflikter och prioriteringar. Genom att 

samla planeringsverksamheten i färre nämnder, kan målkonflikter och prioriteringar lättare 

lösas ut inom nämnden, och behöver inte som idag falla på att någon av nämnderna inte 

samverkar på optimalt sätt. 

 

Vi ser inte att ytterligare en planerande organisation är lösningen på problemet, utan att det 

riskerar att skapa en nivå till och än större komplexitet, samtidigt som funktionen kosta 

resursmässigt att bemanna både i sig och inom de nämnder den ska samarbeta med. Problemet 

i Göteborg är inte att det finns för få aktörer som ska samverka, utan snarare att det är för 

många. 

 

Den splittrade planerande organisationen innebär idag ett betydande merarbete för 

kommunen. Många organisationer måste gå helt i takt för att ett stadsutvecklingsprojekt ska 

ros i hamn inom tidplan och inom budget. Trafikkontoret påpekar i uppföljningsrapport 2 att 

det i arbetet med övriga förvaltningar med översiktsplan, fördjupade översiktsplaner Centrala 

Staden och Frölunda-Högsbo blir mer uppenbart att det inte finns en samsyn inom staden om 

hur vi når visionen om en tät, grön och tillgänglig stad. Om otydlighet och oenighet kvarstår i 

övergripande frågor kommer många andra planeringsprojekt framöver bli lidande och 

ineffektiva att genomföra anser trafikkontoret. 



Protokollsbilaga 1, § 344 

 

Därför vill vi att kommunen väcker liv i frågan om omorganisation för de planerande 

nämnderna, enligt det förslag som Stadsledningskontoret förespråkade i samband med 

facknämndsöversynen, hellre än att göra detta mindre grepp med ytterligare en 

planeringsorganisation. 



Yttrande (S)
Trafiknämnden

Ärende 22
2019-09-26

Yttrande angående förslag om Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation

Vi delar stadsledningskontorets uppfattning att samordningen av stadsutvecklingsinitiativen skulle 
behöva stärkas.  En starkare samsyn kring strategiska och staden-övergripande frågor skulle kunna öka 
effektiviteten och minska suboptimering. Det är viktigt att stadens förvaltningar arbetar för att se till 
hela stadens och inte bara förvaltningens bästa. Vi tror också att det skulle vara gynnsamt att i större 
grad kunna ha ett ekonomiskt helhetsgrepp för stora projekt på en staden-övergripande nivå. 

Samtidigt ser vi risker med att förslaget istället leder till en ökad komplexitet i arbetet med stora 
strategiska frågor. Risken blir då att ytterligare resurser läggs på interna målkonflikter istället för 
effektivare arbete. Vi befarar också att en central planeringsfunktion skulle minska transparensen och 
flytta inflytande från folkvalda till tjänstemän.

 Protokollsbilaga 2, § 344
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Yttrande över förslag om Strategisk 
planeringsfunktion - fortsatt utredning av 
facknämndernas organisation 

Förslag till beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget om en strategisk planeringsfunktion inom 

stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen, under förutsättning att 

trafikkontorets synpunkter beaktas. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, 

såsom trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Sammanfattning 
Som en fortsättning på översynen av facknämndernas organisation har kommunstyrelsen 

översänt utredningen ”Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen” på remiss 

till bland annat trafiknämnden. Trafiknämnden ska svara senast den 30 september 2019. 

Utredningen har studerat flera alternativ, men föreslår att en strategisk planeringsfunktion 

inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen, enligt modellen inriktningsstyrd 

samverkan, inrättas. Modellen bygger på en mix av vertikal styrning genom att 

kommunstyrelsen tar fram förslag till beslut om mål och inriktning för stadens långsiktiga 

stadsutveckling tillsammans med en uttalad horisontell styrning genom en fastslagen 

samverkansprocess för stadens prioriteringar och inriktning för gemensamma satsningar 

och projekt. Den strategiska planeringsfunktionen kommer då att komplettera stadens 

nuvarande organisation och styrning med den grundläggande förutsättningen att 

nämnders och styrelsers ansvarsområden i huvudsak lämnas oförändrade.  

Trafikkontoret delar i grunden stadsledningskontorets uppfattning att samordningen av 

stadsutvecklingsinitiativen behöver förstärkas och att ett fastare grepp behöver tas för att 

bland annat säkerställa helhetsgreppet avseende investeringsbehov, prioriteringar och 

riskhantering. Trafikkontoret anser dock att styrningen, enligt stadsledningskontorets 

analysramverk, tydligare behöver gå mot modellen enligt stark central styrning, där den 

strategiska planeringsfunktionen på stadsledningskontoret få rollen att driva den 

strategiska styrningen av stadens stadsutveckling både avseende de övergripande målen 

och riktning, prioritering och fokus samt strategisk styrning av utpekade satsningar och 

projekt. Trafikkontoret anser med detta att utredningen kan tillstyrkas. 

 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 

Utfärdat 2019-06-25 

Diarienummer 4498/19 

 

Förvaltningsledningen 

Jan Rinman 

Telefon: 031-368 25 42 

E-post: jan.rinman@trafikkontoret.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Trafikkontoret har inte utifrån föreliggande underlag kunnat beräkna eventuella 

ekonomiska effekter för trafiknämnden, eller stadens ekonomi.  

Barnperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
I utredningen har några andra (även utländska) städers modeller, organisation och 

arbetssätt för strategisk styrning och planering inom stadsutveckling kartlagts. 

Lagstiftning, kultur och tradition inom politik samt organisation skiljer sig avsevärt 

mellan städerna och det är därför svårt att rakt av applicera en modell från en annan stad 

direkt i Göteborgs Stads kontext och organisering. Generellt kan sägas, vilket även 

konstaterades i tidigare arbete med översyn av facknämnder att de studerade städerna har 

färre organisationer engagerade i stadsutvecklingens olika skeden. 

 

Bilagor 
1. Stadsledningskontorets missivbrev 2019-06-20,  

Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av 

facknämndernas organisation 

2. Stadsledningskontoret PM 2019-05-07, 

Utredning: Funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 avseende tidplan och fortsatt utredning 

av facknämndernas organisation. Beslutet innefattade bland annat tidplan och inriktning 

för fortsatt utredning av en strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet. 

Stadsledningskontoret har nu genomfört utredningen ”Funktion för strategisk planering 

under kommunstyrelsen”, bilaga 2, och översänt denna på remiss till bland annat 

trafiknämnden. Förutsättningar för remissen samt sändlista över remissinstanser framgår 

av stadsledningskontorets missivbrev, bilaga 1. 

Trafiknämnden ska svara senast den 30 september 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen initierade 2015 en översyn av stadens facknämndsorganisation. 

Översynen påbörjades i december 2015 och i september 2016 överlämnade 

stadsledningskontoret en delrapport till kommunstyrelsen. Delrapporten innehöll bland 

annat en bred genomgång av alternativ till aktuell facknämndsorganisation samt ett 

förslag till fortsatt inriktning av översynen. Kommunstyrelsen beslutade, med vissa 

justeringar, om fortsatta inriktningen av översynen. Stadsledningskontoret överlämnade i 

september 2017 slutrapporten med förslag till förändrad facknämndsorganisation med 

fyra nya nämnder med ansvar inom stadsutvecklingsområdet, till kommunstyrelsen. I 

februari 2018 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut om att inte genomföra den 

föreslagna förändringen. Däremot kommunstyrelsen att genomföra av två mindre 

omfattande förändringar i nämndansvar samt ett uppdrag till några nämnder om ökad 

samverkan när det gäller utförande av samhällsorienteringsinsatser. Trafiknämndens 

verksamhet berördes inte av detta beslut. Kommunstyrelsen beslutade också att tre 

delförslag från stadsledningskontoret förslag skulle hanteras i fortsatt utredning, bland 

annat avseende en centralt placerad funktion för strategisk planering inom 

stadsutvecklingsområdet. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2018 i huvudsak enligt 

med kommunstyrelsens förslag. 

I föreliggande PM, bilaga 2, redogör stadsledningskontoret för den genomförda 

utredningen och dess resultat, med förslaget att en strategisk planeringsfunktion för 

stadsutveckling under kommunstyrelsen enligt en modell ”Inriktningsstyrd samverkan” 

inrättas.  

Stadsledningskontoret har remitterat utredningen till ett urval av stadens nämnder och 

styrelser och önskar särskilt få svar på nedanstående remissfrågor: 

• Förslaget bygger på en central samordning och styrning av stadens övergripande 

processer för stadsutveckling. Vilka av nämndens/styrelsens processer och 

arbetssätt bedömer ni skulle beröras av central samordning och styrning enligt 

förslaget? 

• Förslaget innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. 

Vilka konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 

nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens stadsutvecklingsarbete 

som helhet? 
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• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor med en 

strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under 

kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer nämnden/styrelsen att 

förslaget uppfyller dessa nyttor och farhågor? 

Utredningen 

Stadsledningskontoret har genomfört en rad intervjuer inom stadens organisation, gjort en 

analys av hur andra städer organiserar strategisk styrning av stadsutvecklingen, granskat 

aktuell följeforskning samt gjort en översiktlig teoristudie, som redovisas i utredningen. 

Av intervjuerna framgår att en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

som samlat ger riktning, stöttar i prioritering och ger övergripande strategisk styrning, är 

efterfrågad. Samtidigt framhålls farhågor att funktionen och kommunstyrelsen inte kan 

hålla en strategisk nivå utan att styrningen blir alltför detaljorienterad men de intervjuade 

ser, rätt hanterat, större nyttor än farhågor med inrättandet av funktionen. 

Utredningen delar in den strategiska styrningen av stadens arbete med stadsutveckling i 

tre delar; 

• Mål och riktning - Vad vill vi med staden? 

• Prioritering och fokus - Vad ska vi välja att göra? 

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi uppnå och hur 

går det? 

Inom ”Mål och inriktning” handlar det om att ta fram underlag. Mål och inriktning för 

stadens långsiktiga utveckling med strategier och långsiktiga planeringsunderlag med till 

exempel behovs- och omvärlds- och riskanalyser. Därefter handlar det om att på en 

övergripande nivå utifrån beslutade inriktningar och analys av till exempel tillgängliga 

resurser och investeringskraft föreslå ”Prioritering och fokus” för stadsutvecklingen. 

Under genomförandet handlar det om att genom ”Strategisk styrning av utpekade 

satsningar och projekt” säkerställa att dessa faller ut som avsett, eller får en justerad 

inriktning efter hands som de utvecklas. Det kan handla om koordinering med andra 

projekt och om gemensamma former för projektstyrning och uppföljning för det som ska 

hanteras på kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå. 

Styrningens nivå och inriktning påverkas av hur långtgående kommunstyrelsens mandat 

ska vara. Stadsledningskontoret menar att en strategisk planeringsfunktion under 

kommunstyrelsen behöver skapa såväl strukturer som främja en organisationskultur som 

stödjer styrning på både helhet och delar. Styrningen sker med såväl vertikal som 

horisontella styrmedel. De vertikala styrmedlen bygger på en hierarkisk fördelning av 

ansvar genom till exempel budget, organisation med ansvars- och mandatfördelning, 

program, planer och policys och de horisontella syftar till att skapa samordning mellan de 

olika funktionerna. De horisontella styrmedlen kan till exempel vara tvärfunktionella 

processer samt projekt- och portföljstyrning med samordnings- och styrgrupper. 

Stadsledningskontorets utredning utvecklar resonemanget i ett förenklat analysramverk. 

De tre delarna i stadsutveckling – Mål och riktning, Prioritering och Fokus samt 

Utpekade satsningar och projekt – formar tillsammans med en skala för olika former av 

strategisk styrning för att uppnå önskad samordning – från centraliserad till 

decentraliserad styrning – en matris. Styrning enligt modeller som ligger till vänster i 

matrisen präglas av större centrat ansvar och enhetligare vertikal styrning. I styrning 
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enligt modeller som ligger till höger i matrisen är den vertikala styrningen 

huvudordningen och den strategiska planeringsfunktionen får i uppdrag att koordinera, 

följa upp och sammanställa nämnder och styrelsers arbete. I modeller som ligger i mitten 

av matrisen sker styrningen som en kombination av utökad vertikal styrning för att 

möjliggöra centrala beslut och en mer formaliserad horisontell styrning där 

planeringsfunktionen får i uppdrag att samordna arbetet samtidigt som mandat och ansvar 

till stor del ligger kvar hos nämnder och styrelser.  

Utifrån analysramverket formulerar utredningen fem olika alternativ för arbetssätt för en 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen med stark central styrning, 

styrning genom vision och prioritering, inriktningsstyrd samverkan, taktiskt styrd 

samverkan respektive stärkt samverkan.  

De fem modellerna har avvägts utifrån möjliga nyttor, potential för genomförande samt 

utifrån modellernas olika styrkor och svagheter. Utredningen har också studerat 

modellerna bland annat utifrån vika arbetsuppgifter och arbetsprocesser som 

planeringsfunktionen skulle få samt vilken kompetens funktionen skulle behöva och 

Figur 2 – Utvärderade alternativ presenterade i analysramverket 

Figur 1 - Analysramverk, en matris för att generera alternativa modeller för den strategiska 

planeringsfunktionens utformning 
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vilken påverkan detta skulle få på befintlig organisation avseende ansvar, mandat, 

arbetsuppgifter och kompetens. 

Förslaget 

Utredningens slutsats är att den modell som innebär en inriktningsstyrd samverkan har 

störst potential då denna kompletterar stadens nuvarande organisation och styrning med 

den grundläggande förutsättningen att nämnders och styrelsers ansvarsområden i 

huvudsak lämnas oförändrade. Modellen ger kommunstyrelsen ett uttalat ansvar för den 

långsiktiga inriktningen för stadsutvecklingen samtidigt som strategier och arbete med 

prioriteringar och fokus inom stadsutvecklingen görs i en uttalad samverkansmodell 

mellan kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Ansvaret för genomförande av satsningar 

och projekt ligger fortsatt kvar på nämnder och styrelser men kommunstyrelsen ges 

mandat att föreslå inriktning och förändrad inriktning för utpekade fokus och särskilda 

betydande projekt.  

Modellen inriktningsstyrd samverkan bygger på en mix av vertikal styrning genom att 

kommunstyrelsen tar fram förslag till beslut om mål och inriktning för stadens långsiktiga 

stadsutveckling tillsammans med en uttalad horisontell styrning genom en fastslagen 

samverkansprocess för stadens prioriteringar och inriktning för gemensamma satsningar 

och projekt. 

Modellen medför justeringar i roller och ansvar. Kommunstyrelsen får ett större 

övergripande ansvar för stadens fysiska utveckling och förväntas besluta om startbeslut 

och inriktningar för visioner, program, planer och andra styrande dokument, förändringar 

och kompletteringar i stadens övergripande prioritering och fokus, och förslag om 

justerad inriktning för utpekade projekt samt arbetsprocesser för samverkan och 

gemensam styrning. Nämnders och styrelsers rollpåverkas också av att kommunstyrelsens 

ansvar och mandat förändras, men nämnderna och styrelserna är även fortsatt ansvariga 

inför kommunfullmäktige inom respektive verksamhetsområde. Bland annat begränsas 

nämndernas mandat för långsiktiga strategier. Det är avgörande för såväl 

Figur 3 - Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 
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kommunstyrelsen som nämnderna att kommunstyrelsens styrning hålls på en 

övergripande nivå. 

Utredningen har preciserat de förändringar i mandat för kommunstyrelsen, nämnder och 

styrelser samt för stadsledningskontoret, som behövs vid ett införande av inriktningsstyrd 

samverkan. 

Kommunstyrelsen får förtydligat och utökat ansvar och mandat för bland annat att ta 

fram, föreslå och kommunicera övergripanderiktning och mål, dela ut uppdrag till 

nämnder och styrelser att ta fram, eller bidra till framtagandet av strategier för 

stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen får också utökat ansvar och mandat för att i 

samverkan ta fram, förändra, förtydliga och komplettera stadens prioritering och fokus 

som utgör underlag för nämnders och styrelsers arbete samt föreslå inriktning och justera 

denna för utpekade satsningar och projekt och aktivt samordna och koordinera nämnders 

och styrelsers arbete. 

Nämnder/styrelser får skyldighet att inom sitt uppdrag och i samverkan bidra i arbetet 

med att ta fram övergripande riktning och mål för stadsutvecklingen, ta fram underlag för 

arbetet med stadens prioritering och fokus, samt på uppdrag arbeta fram samt bidra i 

arbetet ned att ta fram strategier med påverkan på hela staden. Nämnderna och styrelserna 

har även fortsatt ansvar för att genomföra stadens stadsutveckling och för styrning av 

genomförandet. 

Stadsledningskontoret får ett förtydligat och utökat uppdrag av kommunstyrelsen 

kopplat till kommunstyrelsens utökade uppdrag och mandat samt uppdraget att aktivt 

samordna och koordinera förvaltningars och bolags arbete. 

Stadsledningskontoret bedömer att kommunstyrelsens förändrade ansvar och mandat, att i 

viss mån styra nämnders och styrelsers arbete, kräver justeringar av kommunstyrelsens 

reglemente. Däremot bedöms nämnders och styrelsers uppdrag innefattas i reglementen 

och bolagsordningar, varför de inte behöver justeras i ett inledningsskede. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret anser att stadsledningskontorets utredning är genomgripande och 

redovisas på ett pedagogiskt sätt i rapporten. I grunden delar trafikkontoret 

stadsledningskontorets uppfattning att samordningen av stadsutvecklingsinitiativen 

behöver förstärkas och att ett fastare grepp behöver tas för att bland annat säkerställa 

helhetsgreppet avseende investeringsbehov, prioriteringar och riskhantering. 

Trafikkontoret anser dock att styrningen, enligt stadsledningskontorets analysramverk, 

tydligare behöver gå mot modellen enligt stark central styrning, där den strategiska 

planeringsfunktionen på stadsledningskontoret få rollen att driva den strategiska 

styrningen av stadens stadsutveckling både avseende de övergripande målen och riktning, 

prioritering och fokus samt strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt. Detta 

skulle ge en tydligare beslutsprocess med en samlad prioritering och med en tydlig 

koppling till stadens budget. Med ett tydligare mandat hos kommunstyrelsen kan också 

beslutsprocessen i projekt- och avvikelsehantering effektiviseras, givet att detta mandat 

delegeras från kommunfullmäktige. 

Trafikkontoret bedömer att de arbetssätt och processer som främst kommer att beröras 

inom trafiknämndens ansvarsområde rör skedena från genomförandestudier till 
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byggnation, inkluderande såväl prioritering av projektportfölj som skedesbeslut och 

avvikelsehantering. 

Förslaget innebär också ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna 

och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling och 

trafikkontoret bedömer att detta skulle kunna underlätta trafiknämndens verksamhet och 

förtydliga och skärpa styrningen i stadsutvecklingsprocessen som helhet. 

Trafikkontoret ser främst att en strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklings-

området kommer att uppfylla de nyttor som stadsledningskontoret beskriver i 

utredningen. Detta innebär fördelar genom samlad kunskap och analys, gemensam vision 

och målbild, förbättrad styrning, samordning och prioritering samt en samlad ekonomisk 

helhetsbild. Trafikkontoret anser dock att man hade kommit längre i ambitionerna om 

förslaget hade varit mer långtgående. Detta hade dock kunnat medföra en viss 

maktförskjutning mellan nämnderna och kommunstyrelsen, vilket skulle kunna uppfattas 

såväl positivt som negativt. 

Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att tillstyrka utredningen under förutsättning att 

trafikkontorets synpunkter beaktas. 

 

 

 

 

Jan Rinman  

Tf Trafikdirektör 

 

 



Remissvar på utredning om funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 

Västsvenska Handelskammaren har genom åren följt arbetet med att samordna stadens arbete med 

planering och byggnation med stort intresse. Därför vill vi gärna lämna våra synpunkter på den 

föreslagna samordningsfunktionen vid stadsledningskontoret. 

Våra medlemsföretag både inom bygg- och fastighetssektorn såväl som övriga företag som upplever 

bostads- och kontorsbrist har ett långsiktigt intresse av att byggandet i Göteborg går smidigt och 

effektivt.  

Tillsammans med Göteborgs stad utvecklar företagen inom bygg- och fastighetssektorn nya områden 

och förtätar redan befintliga. Här finns ett gemensamt intresse i att skapa en levande och bra stad 

och ett gott, hållbart samhälle. 

Byggaktörerna är beroende av att hela plan- och byggkedjan är förutsägbar, har realistiska tidsramar 

som hålls och att det finns en medvetenhet och tydlighet kring de ekonomiska förutsättningarna i 

projekten. Här stöter vi dock gång på gång på problem. En del av dem hänger samman med stadens 

organisation.  

Problemen med styrning och ledning medför ökade byggkostnader, ökade kostnader till slutkund, 

bristande rättssäkerhet och svårigheter för nya aktörer att komma in i Göteborg. När projekt efter 

projekt blir dyrare än beräknat och/eller försenat minskar dessutom tilltron från medborgarna. Kort 

och gott, när kommunen fallerar drabbas hyresgästerna. 

Följeforskarna i projekten BoStad2021 och Älvstaden har gjort liknande iakttagelser. 

I den nu aktuella utredningen föreslås en samordningsfunktion på stadsledningskontoret. Vi tycker 

att det är positivt att staden delar vår problembild och vill åtgärda bristerna. Vi är dock tveksamma 

till att just denna lösning kommer att göra jobbet. 

Redan i dag ser både vi och följeforskarna i tidigare nämnda projekt, ett glapp mellan projekt och 

linjen. Detta styrningsgap tas också upp i utredningen. En annan oroande iakttagelse i utredningen är 

en beskrivning av ”en kultur där fattade beslut inte behöver följas, speciellt inte om det finns 

målkonflikter mellan olika beslut”.  

Vi ser tyvärr en risk att ytterligare ett administrativt lager på SLK blir en pappersprodukt som riskerar 

att göra beslutsprocessen ännu mer komplicerad och icke transparent. Här finns till exempel 

frågetecken kring hur SLK-funktionen förhåller sig till översiktsplanen och projektens ekonomi. 

Det som behövs är en ökad formell samordning mellan de avdelningar som arbetar med exploatering 

framförallt fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Att få en effektivare 

planering och tydligare utförarfunktion är mycket efterlängtat och helt nödvändigt för att långsiktigt 

få byggprocessen att fungera bättre än i dag. Näringslivet behöver ha en tydlig samarbetspartner i 

staden, en som har beslutsmandat och genomförandekraft.  

Vi inser att en större omorganisation där förvaltningar slås samman och en exploateringsfunktion 

inrättas inte löser alla problem, men ser ändå att den kan vara en del av lösningen. 

 

Västsvenska Handelskammaren vill: 



att Göteborgs stad går vidare med att organisera de planerande och utförande 

förvaltningarna/nämnderna på byggsidan för att få en tydligare, mer överblickbar struktur och bättre 

intern samverkan. Målet är att skapa snabbare och mer effektiva processer med mer beslutskraft. 

 

Vänliga hälsningar 

Gunilla Grahn-Hinnfors 

ansvarig stadsutveckling 

Stefan Gustavsson 

näringspolitisk chef 

Västsvenska Handelskammaren 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 §548 att remittera förslag till 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt modellen 
Inriktningsstyrd samverkan till nämnder och styrelser som deltar i 
stadsutvecklingsarbetet. Detta PM utgör en sammanfattning av inkomna 
remissvar samt stadsledningskontorets analys av materialet och de 
förändringar av förslaget som stadsledningskontoret gjort som ett resultat av 
remissomgången.  

Remissinstanserna är med tre undantag positiva till införandet av föreslagen 
funktion, i huvudsak med motivet att det krävs en bättre samordning av 
arbetet kring stadsutvecklingsprojekten. Stadsdelsnämnderna lyfter 
genomgående upp problem med samverkan inom staden och gör 
bedömningen att en ökad central styrning skulle underlätta samverkan i 
stadsutvecklingen. Huvuddelen av de nämnder och styrelser som genomför 
stadsutveckling är positiva till Inriktningsstyrd samverkan, men eftersöker 
samtidigt en ännu starkare central styrning. Särskilt fokus bör enligt dem 
läggas på att säkra gemensam resursprioritering och central styrning av 
målsättningar. Flera nämnder och styrelser lyfter även att Inriktningsstyrd 
samverkan kan skapa bättre förutsättningar för ekonomistyrning men önskar 
ett förtydligande kring hur funktionen kan bidra till en utvecklad 
ekonomistyrning av stadsutvecklingen. 

I de allmänna kommentarerna om funktionen har remissinstanserna lyft 
fram funktionens komplexa uppdrag och att det ställer stora krav på att 
funktionen får rätt förutsättningar för sitt arbete, både avseende mandat, 
kompetens och ledarskap. Nämnder och bolag med ansvar för investeringar 
och exploatering lyfter fram en önskan om att funktionen kompletteras med 
mandat att avväga målkonflikter på projektnivå. Nämnder med 



 

 

myndighetsutövning lyfter de konflikter som kan uppstå när prioriteringar 
och inriktningsbeslut tas utanför myndighetsprocesserna.  

Merparten av remissinstanserna ser inte någon större påverkan på sina egna 
processer och arbetssätt men några lyfter att det kommer att kräva resurser 
att delta i samverkan. Det finns en stor samstämmighet kring att ett 
införande av en funktion enligt förslaget skulle vara positivt men att 
konsekvenserna blir större för hela staden än för den egna 
nämnden/styrelsen. Samtidigt lyfts att det kan uppstå 
gränsdragningsproblematik mellan central nivå och nämndnivå. De allra 
flesta remissinstanser gör bedömningen att angiva nyttor nås med förslaget. 
Remissinstanserna instämmer också i beskrivningen av riskerna.  

Utifrån remissvaren har stadsledningskontoret valt att bemöta de synpunkter 
som inte kan omhändertas inom ramen för uppdraget samt att förtydliga och 
förändra förslaget utifrån den analys som gjorts. De frågor som bemöts är 
varför det inte tydligt framgår hur funktionen kommer att arbeta med vissa 
politikområden, hur de politiska arbetssätten ska fungera samt 
gränsdragningen mellan funktionens arbete och förvaltningarnas 
myndighetsutövning.  

Stadsledningskontoret har gjort en rad förtydliganden och fördjupningar av 
förslaget. Det gäller fördjupning av vad begreppet stadsutveckling omfattar i 
förslagets olika delar av styrning av stadsutveckling samt vilka krav på 
mandat, förutsättningar och kompetens som ställs på funktionen utifrån det 
komplexa uppdrag funktionen föreslås få. Därtill fördjupas resonemanget 
om hur förslaget bidrar till en stärkt ekonomistyrning och hur styrningen 
genom prioritering och fokus ska bidra till en tydligare styrning av 
nämndernas och styrelsernas verksamhet. Stadsledningskontoret har även 
valt att förtydliga gränsdragningen mellan styrningen av delarna av 
stadsutveckling samt förslagets påverkan på nämndernas reglemente 
respektive styrelsernas ägardirektiv.  

Förslaget har vidareutvecklats genom en föreslagen förändring som innebär 
en ökad strategisk styrning av de utpekade satsningarna och projekten 
utifrån önskemål från flertalet nämnder och styrelser. Förändringen innebär 
ett förtydligande av vad som omfattas, att definiera den ekonomiska ramen 
och önskade resultat, i arbetet att ta fram inriktning för utpekade satsningar 
och projekt samt en ökad styrning genom samordning av förslag till 
prioriteringar, eskalering och avvägningar inom satsningarna/projekten.  

Detta PM avslutas med en sammanställning av alla remissvar och 
stadsledningskontorets bemötande av respektive remiss. 



 

 

Del 1 – Inledning 

Innehåll i detta PM 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 §548 att remittera förslag till 
funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen. Förslaget var 
resultatet av ett uppdrag till stadsledningskontoret som gavs i samband med 
behandlingen (KS 18-02-28 §150) av uppdraget att göra en översyn av 
facknämndernas organisation. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut remitterades förslaget till 
nedanstående nämnder och styrelser som uppmanades att senast 2019-09-30 
inkomma med synpunkter. Detta PM utgör en sammanfattning av inkomna 
remissvar samt stadsledningskontorets analys av materialet och de 
förändringar av förslaget som stadsledningskontoret gjort som ett resultat av 
remissomgången.  

Stadsledningskontorets reviderade förslag till funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen kan läsas i sin helhet i PM 
Inriktningsstyrd samverkan. 

Remissinstanser 
Nämnder: 

• Byggnadsnämnden 
• Fastighetsnämnden 
• Idrott- och 

föreningsnämnden 
• Kretslopp och 

vattennämnden 
• Kulturnämnden 
• Lokalnämnden 
• Miljö- och klimatnämnden 
• Park- och naturnämnden 
• SDN Angered 
• SDN Askim-Frölunda-

Högsbo 
• SDN Centrum 
• SDN Lundby 
• Social resursnämnd 
• Trafiknämnden 

Styrelser: 

• Göteborgs Stadshus AB 
• Förvaltnings AB Framtiden 
• Higab 
• Göteborg Energi AB 
• Älvstranden utveckling AB 

 

Utöver ovanstående har remissinlaga inkommit från Västsvenska 
Handelskammaren. 



 

 

Remissinnehåll 
Som underlag för remissvar has remissinstanserna fått 
stadsledningskontorets PM Utredning: Funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen. (2019-05-07). Stadsledningskontoret har under 
remisstiden anordnat ett informationsmöte för politiker, i första hand riktat 
till berörda nämnder och styrelser, och två för handläggande tjänstepersoner. 

I enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inför remissbeslutet 
ställdes tre remissfrågor i utskicket till nämnder och styrelser: 

• Inriktningsstyrd samverkan bygger på en central samordning och 
styrning av stadens övergripande processer för stadsutveckling. 
Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni 
skulle beröras av central samordning och styrning enligt förslaget? 

• Inriktningsstyrd samverkan innebär ett ökat ansvar och mandat för 
kommunstyrelsen att samordna och styra stadens processer, 
arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Vilka 
konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 
nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens 
stadsutvecklingsarbete som helhet? 

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor 
med en strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 
under kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer 
nämnden/styrelsen att Inriktningsstyrd samverkan uppfyller dessa 
nyttor och farhågor? 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte tog ställning till funktionen inför 
beslutet, utgör remissen också tillfälle att lämna synpunkter på utredningen 
som helhet. 

Del 2 – Remissanalys  

Övergripande analys 
Remissinstanserna är med få undantag positiva till införandet av föreslagen 
funktion, i huvudsak med motivet att det krävs en bättre samordning av 
arbetet kring stadsutvecklingsprojekten. Sammantaget pekas på en hel del 
brister i samverkan och prioriteringar inom stadsutvecklingsområdet och det 
finns stora förväntningar på vad en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen ska åstadkomma.  

Stadsdelsnämnderna lyfter genomgående upp problem med samverkan inom 
staden idag och gör bedömningen att situationen skulle förbättras med en 
ökad samlad styrning av stadsutveckling. De är positiva till en funktion 
under kommunstyrelsen och ser anledning att tro att de sociala frågorna 



 

 

skulle stärkas av att stadens mål, strategier och prioriteringar samordnas 
genom kommunstyrelsen. Det senare gäller även andra remissinstanser med 
uppdrag inom social hållbarhet. 

Huvuddelen av de nämnder och styrelser som genomför stadsutveckling är 
positiva till Inriktningsstyrd samverkan, men eftersöker samtidigt en ännu 
starkare central styrning. Särskilt fokus bör enligt dem läggas på att säkra 
gemensam resursprioritering och central styrning av målsättningar. 

De tre remissinstanser som avstyrker förslaget menar att funktionen inte kan 
förväntas ge de beskrivna nyttorna, och eller att en strategisk styrning från 
kommunstyrelsen skulle innebära ett för stort ingrepp i nämndens ansvar. 

Allmänt om en funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen 
I sina allmänna kommentarer om funktionen har remissinstanserna lagt sitt 
fokus på styrning av Utpekade satsningar och projekt och i viss mån på 
arbetet med Prioritet och fokus. Inom dessa områden pekar de på att den 
centrala funktionen måste ges goda förutsättningar för sitt arbete, både vad 
gäller mandat och resurser, men också rätt kompetens för vad som uttrycks 
som ett komplicerat uppdrag. 

I sammanhanget lyfter flera remissinstanser frågor kring organiseringen av 
det politiska arbetet. Både utifrån perspektivet att kommunstyrelsen ska 
kunna vara tillräckligt engagerade för att nå framgång och perspektivet 
nämndernas delaktighet i samverkan. Enstaka remissinstanser ifrågasätter 
hur nämnder och styrelser ska förmås följa kommunstyrelsens beslutade 
prioriteringar och inriktningsbeslut.  

Nämnder med ansvar för investeringar och exploatering lyfter fram de 
många målkonflikter som uppstår i stadsutvecklingsprojekten och föreslår i 
olika stor utsträckning att den föreslagna funktionen kompletteras med 
mandat att avväga målkonflikter på projektnivå. 

Nämnder med myndighetsutövning lyfter de konflikter som kan uppstå när 
prioriteringar och inriktningsbeslut tas utanför myndighetsprocesserna. 
Nämnderna är i huvudsak positiva till införandet av den förslagna 
funktionen, men vill säkerställa att de processer som utvecklas är i linje med 
respektive lagstiftning. 

Flera nämnder och styrelser lyfter att Inriktningsstyrd samverkan kan skapa 
bättre förutsättningar för ekonomistyrning men önskar ett förtydligande 



 

 

kring hur funktionen för strategisk styrning kan bidra till en utvecklad 
ekonomistyrning inom stadsutvecklingen.  

Remissfrågorna 
• Inriktningsstyrd samverkan bygger på en central samordning och 

styrning av stadens övergripande processer för stadsutveckling. 
Vilka av nämndens/styrelsens processer och arbetssätt bedömer ni 
skulle beröras av central samordning och styrning enligt förslaget? 

Remissinstanser ser i huvudsak liten påverkan på den egna 
nämndens/styrelsens processer, det finns dock ett behov av att förtydliga 
vilka de gemensamma processerna är så att de nämnd-/styrelsespecifika 
processerna kan kopplas in i den gemensamma. Ett mindre antal nämnder 
tolkar förslaget som att en stor del av de egna planerings- och 
investeringsprocesserna påverkas. Nämnder och styrelser anger med enstaka 
undantag att en övergripande samordning av prioriteringar och en ökad 
helhetssyn skulle underlätta verksamheten.  

Stadsledningskontoret konstaterar att det krävs ytterligare arbete med att 
samordna processer vid ett eventuellt genomförande av förslaget, men gör 
bedömningen att ett införande inte kommer att innebära några större 
svårigheter för nämnder och styrelser. Ansvaret för övergripande processer 
föreslås ligga på kommunstyrelsen, men förslaget förtydligas avseende 
påverkan på nämnder med strategiskt planeringsansvar och nämnder med 
myndighetsutövning. 

• Inriktningsstyrd samverkan innebär ett ökat ansvar och mandat för 
kommunstyrelsen att samordna och styra stadens processer, 
arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Vilka 
konsekvenser bedömer ni att ett sådant mandat skulle ha på 
nämndens/styrelsens verksamhet, respektive på stadens 
stadsutvecklingsarbete som helhet? 

Det finns en stor samstämmighet kring att ett införande av en funktion enligt 
förslaget skulle vara ett bra steg framåt för stadsutvecklingsarbetet som 
helhet. Flertalet remissinstanser gör bedömningen att konsekvenserna blir 
större för hela staden än för den egna nämnden/styrelsen, men också att det 
komma att uppstå gränsdragningsproblematik mellan central nivå och 
nämndnivå. En tydligare beskrivning av hur förslaget kopplar till stadens 
ekonomiska styrning efterfrågas och i flera fall lyfts behovet av resurser 
både hos kommunstyrelsen och i nämnd/styrelse. 

Stadsledningskontorets analys är att remissinstanserna i princip är överens 
om att ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen skulle vara positivt 



 

 

för den egna verksamheten. Bland framför allt investerande och 
exploaterande nämnder/styrelser finns en farhåga att kommunstyrelsens 
mandat inte blir starkt nog för att få tillräcklig framdrift i investerings- och 
exploateringsprojekt. Stadsledningskontoret har förtydligat hur förslaget ger 
förutsättningar för en ökad styrning och dess koppling till stadens 
ekonomistyrning. 

• Under utredningsarbetet identifierades ett antal nyttor och farhågor 
med en strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet 
under kommunstyrelsen. I hur stor utsträckning bedömer 
nämnden/styrelsen att Inriktningsstyrd samverkan uppfyller dessa 
nyttor och farhågor? 

Med få undantag gör remissinstanserna bedömningen att angivna nyttor nås 
med förslaget. Remissinstanserna instämmer också i beskrivningen av risker 
och ingen remissinstans har tillfört risker. Några nämnder lyfter fram risker 
att det politiska arbetet i nämnd, och därmed lokaldemokratin, blir lidande 
av en starkare central styrning, en del av dessa anser dock att det är en 
acceptabel risk för att få en förbättrad samordning. 

Stadsledningskontorets bedömning av remissvaren är att nyttor och farhågor 
så som de beskrivs i förslaget är fullgoda som bedömningsgrund för ett 
införande av förslaget. Kontoret kan dock se att det finns stora förväntningar 
på vad en central funktion ska kunna uppnå och har därför förtydligat 
kontorets bild av vad funktionen kan och inte kan uppnå, se även rubrik 
Bemötande i detta PM. 

Del 3 – Omhändertagande av remissynpunkter 
I denna del beskrivs hur Stadsledningskontoret hanterat de inkomna 
synpunkterna sammantaget. Synpunkter och kunskap har antingen använts 
för att förändra eller förtydliga förslaget. Vissa synpunkter har kontoret inte 
kunnat ta om hand eller bedöms ligga utanför uppdraget, dessa bemöts 
nedan. I del 4 av detta PM finns en sammanfattning av alla inkomna 
synpunkter med en kommentar för vart och ett. Inkomna remissvar i helhet 
finns bilagda. 

Bemötande av inkomna synpunkter 
Politikområden som inte beskrivs 
Utredningsuppdraget till stadsledningskontoret är att utreda en funktion för 
strategisk planering inom stadsutveckling under kommunstyrelsen. 
Uppdraget är avgränsat och avser alltså inte strategisk planering av all 
kommunal verksamhet. För att tydliggöra gränsdragningar i uppdraget har 
begreppet stadsutveckling förtydligats, se rubrik Stadsutveckling nedan. 



 

 

För att utveckla staden som fysisk miljö så att den stödjer en god 
samhällsutveckling måste stadsutveckling alltid ske i samverkan med 
aktörer inom social, kulturell och ekonomisk utveckling. En sådan 
samverkan är nödvändig för att den föreslagna funktionen, men funktionen 
ska inte självt hantera strategisk styrning inom alla politikområden. 

En del av den önskade effekten av införandet av en strategisk 
planeringsfunktion är att öka möjligheten att bereda ärenden inom stadens 
strategiska stadsutveckling med helhetssyn i alla perspektiv, flera av 
remissinstanserna uttrycker att Inriktningsstyrd samverkan möjliggör sådan 
helhetssyn. 

Politiskt arbetssätt, hur ska det fungera 
I remissvaren såväl som under de informationsmöten som hållits för 
politiker och tjänstepersoner har frågeställningen om hur det politiska 
arbetssättet ska fungera lyfts. Förslaget förutsätter att kommunstyrelsen ges 
ett utökat uppdrag för stadsutveckling och att kommunstyrelsen tar på sig 
ökade arbetsuppgifter i detta. Samtidigt innebär ett införande av 
Inriktningsstyrd samverkan att stadens styrkedja kompletteras med en 
formell hantering för samordnad styrning som inte funnits tidigare. Det gör 
att politisk samverkan inom verksamhetsområdet kan formaliseras genom 
tillskapande av nya forum och eller genom ordinarie ärendehantering. 

Stadsledningskontorets bedömning är att de frågor som kommunstyrelsen 
föreslås fatta beslut om i alla tre delar av strategisk styrning av 
stadsutveckling är av sådan karaktär att de stämmer med ändamålet med 
kommunstyrelsen (§1 2kap. KS reglemente). I linje med denna bedömning 
är det tydligt i stadsledningskontorets förslag till funktion för strategisk 
styrning av stadsutveckling under kommunstyrelsen bygger på att operativ 
verksamhet ligger kvar på nämnder och styrelser. 

Kommunens myndighetsutövning, gränsdragning 
I remissvaren från nämnder med myndighetsansvar finns en önskan om ett 
förtydligande om gränsdragning mellan kommunens intresse i en fråga och 
kommunens myndighetsroll enligt specifik lagstiftning (Plan- och 
bygglagen, Vattentjänstlagen, m.fl.). I remissvaren framhålls att 
myndighetsrollen, som ligger på nämnden enligt reglementet, måste 
tydliggöras och att det krävs en transparent och tydlig gränsdragning, både 
vad gäller den översiktliga planeringen och då kommunstyrelsen utpekar 
särskilda satsningar och projekt att styra och följa. Förtroendet för 
kommunens agerande vad gäller rättssäkerhet och likabehandling är en 
viktig aspekt att hantera i fortsatt arbete med förslaget framhålls. 



 

 

Den strategiska planeringsfunktionen ska enligt förslaget arbeta med 
övergripande visions- och målfrågor, prioritering och samordning. 
Funktionen syftar också till att skapa bättre förutsättningar för gemensamt 
kunskapsbyggande och tydliga beslutsunderlag avseende tid, ekonomi och 
kvalité. Nämnder och styrelser föreslås behålla ansvar och mandat för sina 
respektive verksamhetsområden. Myndighetsutövning måste utgå från 
lagstiftningens regelsystem och ligger därmed kvar under nämndens ansvar.  

Förtydliganden / Fördjupningar 
Stadsutveckling 
Det är i flera remissvar uppenbart att det finns olika syn på vad begreppet 
stadsutveckling omfattar, vilket i sin tur påverkar synen på vad en strategisk 
planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen ska tillföra 
styrning inom. För att tydliggöra gränsdragningar i uppdraget har begreppet 
förtydligats. 

Stadens fysiska miljö, det som utgörs av materia, är ett resultat av rådande 
samhällsutveckling. Begreppet stadsutveckling har i förslaget 
Inriktningsstyrd samverkan olika mening beroende på vilken del av den 
strategiska styrningen som avses.  

• När övergripande visioner och mål för stadens framtid diskuteras 
handlar det både om målsättningar för utveckling av staden som 
fysisk miljö och utvecklingen av staden som samhälle.  Här 
innefattar stadsutveckling en stor bredd av frågor inom alla de tre 
hållbarhetsdimensionerna.  

• Då staden tar fram strategier för att nå de övergripande målen 
fokuseras begreppet stadsutveckling till hur staden som fysisk miljö 
är ett verktyg för samhällets utveckling. 

• I arbetet med prioritering och fokus inom stadsutveckling avgränsas 
begreppet naturligt till att omfatta åtgärder i den fysiska miljön och 
begränsas huvudsakligen till stadens åtaganden. 

• Sin mest begränsade betydelse får begreppet stadsutveckling på 
projektnivå där det normalt avser projekt som innebär en förändrad 
markanvändning i en avgränsad del av staden. 

Denna bredd i begreppet stadsutveckling innebär att det kan vara svårt att 
göra en exakt gränsdragning av vad som omfattas av en funktion för 
strategisk planering inom stadsutveckling.  I praktiken har denna osäkerhet 
alltid funnits i stadsutvecklingsarbetet och hanteras normalt genom en 
samverkan mellan de nämnder och styrelser som ansvarar för utveckling av 
staden som fysisk miljö och de som har andra uppdrag inom 



 

 

samhällsutveckling. En sådan samverkan tydliggörs och ges större tyngd i 
en funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet. 

Ledarskap och Kompetens 
I utredningen lyfts att det kommer ställas höga krav på en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen, något som flera remissinstanser 
trycker på som en risk. Stadsledningskontoret har därför valt att förtydliga 
kraven på ledarskap och kompetens.  

Funktionen ska utveckla och leda en process som på olika nivåer ska bidra 
till ökad styrning av och förståelse för stadens stadsutvecklingsarbete ur ett 
helhetsperspektiv både inåt i staden och utåt i samhället. Det kommer att 
ställa krav på förutsättningar avseende funktionens ansvar och mandat såväl 
som på kompetens, erfarenhet och förmågor hos de som bemannar 
funktionen. Vad gäller funktionens ansvar och mandat behöver det finnas 
beslutskraft och mandat för att leda, driva och upprätthålla den grad av 
samverkan som modellen Inriktningsstyrd samverkan kräver. Funktionen 
kommer att behöva bemannas med kompetens och erfarenhet inom följande 
områden: 

• Förmåga att utveckla och processleda samverkan utifrån principen 
om tillitsbaserad ledning och styrning för att kunna delaktiggöra, 
tillvarata och skapa legitimitet för resultatet av samverkan ur ett 
helhetsperspektiv. 

• God förståelse för stadens styrflöden och organisation för att kunna 
utveckla en effektiv och tydlig samverkansprocess 

• God förståelse för att arbeta med både delarna och helheten i 
stadsutveckling. Det kommer också att behövas kompetens inom 
sociala, ekologiska, och ekonomiska hållbarhetsfrågor samt vikten 
av att genom stadsutveckling tillgodose kommunal service. 

• God analytisk förmåga för att kunna hantera, bearbeta och 
sammanställa stora datamängder samt identifiera mönster och 
avvikelser. 

Stärkt ekonomistyrning inom ramen för Inriktningsstyrd samverkan 
Av remissvaren framgår att utredningen inte varit tillräckligt tydlig med att 
ett av syftena med att utforma en strategisk planeringsfunktion är att skapa 
förutsättningar för en mer aktiv ekonomistyrning av stadens stadsutveckling. 

Genom en process för Prioritering och fokus finns förutsättningar att skapa 
en samlad gemensam bild vad staden vill välja att göra. En bild som 
förutsätts bli en styrande utgångspunkt för nämnder och styrelsers 
resursplanering både avseende driftsresurser så väl som investeringsmedel. 



 

 

Det ekonomiska ramverket för stadens prioriteringar och fokus behöver utgå 
från staden långsiktiga inriktning avseende god ekonomisk hushållning, som 
framför allt sätter begränsningar för stadens investeringsvolymer och dess 
ekonomiska konsekvenser. Ramverket ställer samtidigt krav på den externa 
finansieringen av stadens omvandling.  

Arbetet med prioritering och fokus förutsätts bli en utgångspunkt både för 
nämnders och styrelsers samt för Kommunfullmäktiges ordinarie 
budgetprocesser. En utgångspunkt med fokus på den längre ekonomiska 
horisonten för att kunna göra aktiva strategiska val, vad gäller 
resursallokering och omfördelning mellan aktörer inom staden, styrning av 
investeringsvolymerna och en mer aktiv finansieringsstrategisk planering.  

Framför allt skapar ett arbete med prioritering och fokus möjlighet att styra 
om och omhänderta de ekonomiska förutsättningarna i ett tidigare skede. En 
viktig parameter är även att den ekonomiska styrningen på ett bättre sätt kan 
baseras på tydliga beroenden mellan olika satsningar, för att på så sätt 
minska riskerna för att prioriteringar får oönskade effekter och att 
organisationen börjar att gå i otakt. 

Inriktningsstyrd samverkan ger också ökade möjligheter till 
ekonomistyrning inom utpekade satsningar och projekt. På den punkten har 
förslaget förstärkts efter remissen, se rubrik Styrning av utpekade satsningar 
och projekt nedan. 

Styrning genom prioritering och fokus 
Det framkommer i remisserna att det finns en osäkerhet både vad gäller 
syftet med Prioritering och fokus, hur arbetet med att ta fram Prioritering 
och fokus ska fungera och hur resultatet av arbetet ska bli styrande för 
stadens verksamheter. Nedan följer en utvecklad förklaring av detta 

Prioritering och fokus syftar till att skapa ett gemensamt underlag för 
nämnders och styrelsers verksamhets- och resursplanering. Genom att 
konkretisera var, vad och när staden som fysisk miljö ska utvecklas för att 
leverera på de visioner, mål och strategier som finns för stadens utveckling 
förbättras förutsättningarna att driva arbetet i takt. I arbetet med Prioritering 
och fokus kan målkonflikter avseende resursplanering och övergripande 
nyttoleveranser hanteras i ett tidigt skede.   

Resultatet av arbetet med att ta fram Prioritering och fokus blir genom 
samverkansprocessen ett väl förankrat beslut som varit på remiss i samtliga 
nämnder och styrelser innan det fastställs av kommunstyrelsen. Då beslutet 
kan anses vara av principiell beskaffenhet enligt 5 kap 1§ och 10 kap 3§ i 



 

 

kommunallagen kommer uppdateringar och större revideringar av 
prioritering och fokus att lyftas och beslutas av kommunfullmäktige och 
därmed bli styrande för alla stadens verksamheter. I de fall nämnder och 
styrelser väljer att frångå utpekade prioriteringar och fokus har 
kommunstyrelsen möjlighet att begära insyn i nämndens eller styrelsens 
verksamhet och eller föreslå åtgärd till kommunfullmäktige.  

Gränsdragning mellan prioritering och fokus och utpekade satsningar och 
projekt 
Det framkommer i remissvaren att utredningen behöver förtydliga hur 
styrningen mellan de tre delarna i stadsutveckling förhåller sig tillvarandra, 
framförallt vad gäller gränsdragningen mellan prioritering och fokus och 
utpekade satsningar och projekt.  

De tre delarna i stadsutvecklingen ska ses som tre fristående delar av den 
strategiska styrningen som var för sig kan ges starkare styrning genom 
inrättandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Till 
exempel behöver inte de aktiviteter som pågår inom ramen för beslutad 
prioritering och fokus ses som utpekade satsningar eller projekt och därmed 
få strategisk styrning från kommunstyrelsen. 

Påverkan på nämndernas reglementen 
Flera remissinstanser har ifrågasatt behovet av förändringar i reglementen 
och ägardirektiv, både utifrån att det i utredningen inte bedöms krävas några 
ändringar av nämnders och styrelsers reglementen ägardirektiv och utifrån 
hur styrning ska få genomslag utan förändringar i nämnders och styrelsers 
uppdrag. 

Efter en förnyad bedömning vidhåller stadsledningskontoret att införandet 
av en strategisk planeringsfunktion utifrån ett verksamhetsansvarsperspektiv 
inte behöver medföra några förändringar annat än i kommunstyrelsens 
reglemente. Mot bakgrund av remissomgången gör stadsledningskontoret 
dock bedömningen att reglementen och ägardirektiv bör ges ett tillägg som 
förtydligar ansvaret hos nämnder och bolag inom stadsutveckling att aktivt 
bidra till i de föreslagna samverkansprocesser som ska föregå 
kommunstyrelsens beslut om gemensam Mål och inriktning samt 
Prioritering och fokus. 

Förändringar i förslaget 
Styrning av utpekade satsningar och projekt 
I remissvaren finns från flera genomförande nämnder en önskan om en ökad 
styrning av stadsutvecklingsprojekten för att underlätta framdriften av 
arbetet. Med detta i beaktande har förslaget för hur styrningen av utpekade 



 

 

satsningar och projekt ska utformas både förändrats något och förtydligats i 
syfte att möta denna efterfrågan.  

Kommunstyrelsen kommer enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan 
även fortsatt enbart att utöva en särskild strategisk styrning av de utpekade 
satsningarna och projekten då kompetensen att styra och driva projekten 
finns i nämnder och styrelser och då kommunstyrelsens roll är att leda och 
samordna förvaltningen av stadens angelägenheter snarare än att genomföra 
dem. Därtill riskerar ärendemängden för kommunstyrelsen bli orimlig givet 
stadens storlek.   

Styrningen av de utpekade satsningarna bygger på att kommunstyrelsen 
bereder en inriktning vad gäller önskade nyttoleveranser samt en ram för tid 
och ekonomi för de utpekade satsningarna och projekten. Dessa fastställs av 
kommunfullmäktige och följs sedan upp löpande av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslås få tydligt mandat att bli mer aktiv i 
beslutsprocessen under planeringsfasen och inför genomförande för att sätta 
tydligare ekonomiska ramar och förväntade resultat av de utpekade 
satsningarna och projekten. Det innebär att kommunstyrelsen får mandat att 
tolka kommunfullmäktiges vilja och därmed får möjlighet att ta ställning till 
förslag till prioriteringar och avvägningar som nämnder och styrelser tagit 
fram i samverkan. Berörda nämnder och styrelser får tillsammans ta fram 
förslag på hur avvikelser från beslutad inriktning eller målkonflikter ska 
hanteras som kommunstyrelsen därefter kan ta ställning till. Vid större 
avvikelse, där föreslagna förändringar kan anses vara av principiell 
beskaffenhet, lyfts beslut till kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Kommunstyrelsen har mandat att följa upp de utpekade satsningarnas och 
projektens innehåll, tid och ekonomi enligt uppsiktplikten men ges 
därutöver möjlighet att vara mer aktiva i de utpekade satsningarna och 
projekten.  

Funktionen för strategisk planering under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla och tillhandahålla arbetssätt för ökad uppföljning av de utpekade 
satsningarna och projekten samt arbetssätt för att i samverkan ta fram 
förslag till prioriteringar och avvägningar för kommunstyrelsen att ta 
ställning till utifrån kommunfullmäktiges beslutade inriktning.   

  



 

 

Del 4 – Remissammanställning 
Inkomna remissvar presenteras i bokstavsordning. 

Byggnadsnämnden, 2019-09-24, §529 
Kommentarer i sammanfattning 
Byggnadsnämndens bedömning är att den förslagna förändringen är positiv. 
Den tillför en dimension av långsiktig övergripande planering som positivt 
kan påverka staden och även stadsbyggnadskontorets verksamhet. En 
betydelsefull positiv följd av förslaget är den ekonomiska samordningen.  

Gränsdragningar mellan kommunens intresse i en fråga och kommunens 
myndighetsroll enligt Plan- och bygglagen, som ligger på 
byggnadsnämnden enligt reglementet, måste tydliggöras, både vad gäller 
den översiktliga planeringen enligt Plan- och bygglagen och då 
kommunstyrelsen leder särskilda satsningar och projekt. Nämnden ser 
behov av stor tydlighet vad gäller gränsdragningar och mandat, inte minst 
utifrån allmänhetens, andra myndigheters och övrigas förtroende för 
kommunen och dess myndighetsutövning. 

Förvaltningen gör bedömningen att det initialt kan krävas utökade resurser 
för att medverka och bidra i samverkansprocesserna. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontoret delar nämndens syn på behovet av tydlig 
gränsdragning gentemot myndighetsutövning enligt speciallagstiftning 
(lagstiftning utöver kommunallagen) så som Plan- och bygglagen. Kontorets 
bedömning är att myndighetsutövning är en operativ verksamhet som enligt 
förslaget, liksom idag, ska ligga på nämnd. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har likväl möjlighet att fastställa förutsättningar för 
denna myndighetsövning. Se även rubrik Kommunens myndighetsutövning, 
gränsdragning ovan. 

Fastighetsnämnden, 2019-09-23 §209 
Kommentarer i Sammanfattning  
Fastighetsnämndens uppfattning är att det som saknas i staden inte primärt 
är samverkan eller en god samverkanskultur mellan nämnder och bolag, 
utan en styrmodell som beslutsmässigt kan hantera målkonflikter och göra 
prioriteringar av resurser.  

Fastighetsnämnden anser att de problem som finns för att kunna bedriva en 
ändamålsenlig stadsutveckling kan sammanfattas i följande delar; 
målkonflikter, avsaknad av prioritering mellan större projekt samt avsaknad 



 

 

av ett tydligt mål avseende den övergripande exploaterings- och 
investeringsekonomin. 

Fastighetskontoret poängterar också att en röd tråd i utredningsförslaget är 
att det behövs en tydligare samverkan men att det inte resoneras kring om 
det faktiskt är bristande samverkan som orsakar de problem som finns i 
stadsutvecklingen.  

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontorets bedömning är att förslag till funktion för strategisk 
planering inom stadsutvecklingsområdet i huvudsak gör det möjligt att lösa 
de problem nämnden lyfter fram. Förslaget har förtydligats avseende hur 
styrning enligt Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och 
prioriteringar (se även rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan). 
Förslaget har även vidareutvecklats för att möta efterfrågan på stöd i 
hantering av målkonflikter i utpekade satsningar och projekt (se även rubrik 
Styrning av Utpekade satsningar och projekt). 

Kontorets bedömning är att det även med Inriktningsstyrd samverkan 
kommer att krävas en god samverkan mellan nämnder och styrelse för att ta 
fram bästa möjliga lösningar för att nå olika för staden önskvärda 
utvecklingar. 

Förvaltnings AB Framtiden, 2019-08-29, nr12c 
Kommentarer i Sammanfattning  
Förvaltnings AB Framtiden ser positivt på en samordning av stadens 
strategiska planering i stadsutvecklingsarbetet om den skapar förutsättningar 
för tydligare och effektivare processer för att nå mål och uppdrag som ligger 
inom ramen för budget och andra styrande dokument. Av stor vikt är att 
samordningen inte får leda till längre tidsuträckt i stadsutvecklingsarbetet 
utan istället påskyndar detsamma.  

Förvaltnings AB Framtidens uppdrag definieras huvudsakligen i 
ägardirektiv och Kommunfullmäktiges budget. Det är positivt med en 
samordning då detta borde ge koncernen ökade förutsättningar att 
förverkliga sitt uppdrag. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
- 



 

 

Göteborg Energi, 2019-09-17, nr 8 
Kommentarer i sammanfattning 
Göteborg Energi ställer sig positiva till etablerandet av en strategisk 
planeringsfunktion men ser samtidigt vissa risker och frågor som bör 
belysas samt hanteras. Göteborg Energi ser en risk att kommunstyrelsen blir 
operativ istället för strategisk vilket kan resultera i ett minskat 
ansvarstagande inom de befintliga nämnderna och linjeorganisationer.  

Att kommunstyrelsen får ökat ansvar och mandat kan påverka möjligheten 
att energiförsörja staden om beslut om prioritering fattas utan att ta hänsyn 
till systemeffekterna i hela staden perspektivet. Göteborg Energi behöver ha 
en hel systemsyn med potentiell påverkan i händelse av omprioriteringar av 
projekt. 

Göteborg Energi ser nyttan i att de tekniska nämnderna får ett mer 
transparent och öppet arbetssätt med gemensam prioritering. Gemensamma 
spelregler och samverkansmöjligheter mellan nämnder och stadens. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Inriktningsstyrd samverkan är ett förslag till funktion under 
kommunstyrelsen för strategisk styrning av stadsutveckling. Operativ 
verksamhet föreslås ligga kvar hos respektive nämnd eller styrelse. 
Stadsledningskontoret har förtydligat detta genom att utöka beskrivningen 
av förslagets bärande principer och arbetssätt.  

Stadsledningskontoret delar behovet av tydlig gränsdragning gentemot 
bolagets ansvar enligt speciallagstiftning. Avsikten med en 
samverkansmodell för styrning är att säkerställa att den kompetens som 
finns inom nämnders och styrelser verksamhet nyttjas i beslut om strategier 
och prioriteringar (se även rubrik Styrning genom prioritering och fokus 
ovan). 

Göteborg Stadshus AB, 2019-09-30, §137 
Kommentarer i sammanfattning 
Stadshus AB ser att en lösning med en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen med modellen Inriktningsstyrd samverkan ger 
förutsättningar för en mer sammanhållen, samordnad och effektiv 
planerings- och stadsbyggnadsprocess. Stadshus ser också att vald modell 
på ett naturligt sätt speglar de ansvar som ligger på kommunstyrelsen 
rörande övriga frågor i meningen samordning, ledning och uppsiktplikt.  

Utmaningen i modellen är att den till delar redan existerar i det ansvar som 
kommunstyrelsen har och den bygger på att nämnder och styrelser tar 



 

 

ansvar för att leverera i enlighet med de strategier och prioriteringar som 
beslutats. Även om modellen innefattar ett stärkt uppföljningsmandat, 
innebär en situation med korrigeringar via uppföljningssystem ineffektivitet 
och fördyringar varför denna del av modellen bör ses som ett komplement 
till de mer värdeskapande delarna av modellen.  

Parallellt med att den strategiska planeringsfunktionen upprättas och 
modellen implementeras och utvecklas bör även utvecklingsarbeten 
bedrivas i kopplade processer och områden. Stadshus AB vill särskilt trycka 
på möjligheterna med en utvecklad projektstyrningsmodell. Fördelen med 
projektmodellen är bland annat att linjeorganisationen formellt lämnar över 
fullt ansvar för genomförandet till en projektorganisation som genomför 
projektet inom givna ramar och mål. Nyckeln till effektiv leverans ligger i 
förmågan att ge projektet fullt mandat över nödvändiga resurser.  

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontorets bedömning är att även om den typ av ansvar som 
kommunstyrelsen föreslås få vid införande av Inriktningsstyrd samverkan 
stämmer med ändamålet för kommunstyrelsen så innebär förslaget ett utökat 
mandat och ansvar. I förslaget ingår att kommunstyrelsen får ansvar för att 
utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar 
Inriktningsstyrd samverkan, dessa kommer att behöva utvecklas över tid. 

Higab, 2019-09-19, §10 
Kommentarer i sammanfattning 
Higab menar att en stor del av hindren för att kunna bedriva en 
ändamålsenlig stadsutveckling är att målkonflikter mellan de planerande 
nämnderna och avsaknad av prioritering, vilket gör att de planerade 
nämnderna inte gemensamt optimerar kommunens planeringsresurser. 
Higab är tveksam till att ytterligare en planerings organisation är lösningen 
på problemet, snarare riskerar den att skymma andra lösningar på ansvar 
och mandat i nämnderna, men tillstyrker ändå stadsledningskontorets 
förslag om inrättande av en strategisk planeringsfunktionen för 
stadsutveckling under kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontorets bedömning är att förslag till funktion för strategisk 
planering inom stadsutvecklingsområdet i huvudsak löser de problem 
styrelsen lyfter fram. Förslaget har förtydligats avseende hur styrning enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se 
även rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan). 



 

 

Idrott- och föreningsnämnden, 2019-09-24, §131 
Kommentarer i sammanfattning 
Nämnden delar analysen att problemen för att kunna bedriva en 
ändamålsenlig stadsutveckling är målkonflikter mellan de planerande 
nämnderna och avsaknad av prioritering, vilket gör att de planerande 
nämnderna inte gemensamt optimerar kommunens planeringsresurser. Även 
avsaknad av tydligt mål om exploaterings- och investeringsekonomin bidrar 
till otydligheter i organisationen.  

En ytterligare planerande organisation är inte lösningen på problemet, 
snarare riskerar den att bidra med ytterligare dimension på problemet, 
samtidigt som funktionen kostar värdefulla kommunmedel att bemanna. Vi 
ser hellre att samarbetsformerna utvecklas inom de planerande nämnderna 
och avslår därför förslaget 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Avsikten med stadsledningskontorets förslag Inriktningsstyrd samverkan är 
att samverkan mellan nämnder ska underlättas genom en samverkansmodell 
för styrning och gemensam styrning från kommunstyrelsen, (se även rubrik 
Styrning genom prioritering och fokus ovan). 

Kretslopp- och vattennämnden, 2019-09-23, §173 
Kommentarer i sammanfattning 
Kretslopp- och vattennämnden anser att det är positivt om det skulle 
tillskapas en samordnande funktion för planering och prioritering, där 
kommunstyrelsen tar en aktiv roll. Det skulle kunna ge tydlighet i 
prioriteringar, känsla av ökat sammanhang och därmed motivation, bättre 
förståelse mellan nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag och ökad 
helhetssyn. 
 
Nämnden anser att förslaget inte löser ut vissa viktiga frågor som 
exempelvis konflikten mellan exploatering och planprocess samt den 
konflikt som även kan uppstå mellan exploatering gentemot förvaltningens 
ansvar att tillse behov av långsiktig investering i VA- och 
avfallsinfrastruktur. Kretslopp- och vattennämnden ser att förslaget behöver 
utvecklas för att tydliggöra vem, när, hur prioriteringsgruppen sätts. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Förslaget har förtydligats avseende hur styrning enligt Inriktningsstyrd 
samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se även rubrik 
Styrning genom prioritering och fokus ovan). 



 

 

Stadsledningskontoret delar nämndens syn på behovet av tydlig 
gränsdragning gentemot ansvar enligt speciallagstiftning (lagstiftning utöver 
kommunallagen). Avsikten med en samverkansmodell för styrning är att 
säkerställa att dessa perspektiv nyttjas i beslut om strategier och 
prioriteringar (se även rubrik Kommunens myndighetsutövning, 
gränsdragning ovan). 

Kulturnämnden, 2019-09-23, §180 
Kommentarer i sammanfattning 
Kulturnämnden ställer sig positiv till ökad samordning och gemensamma 
prioriteringar i stadsutvecklingsfrågor med utgångspunkt i oberoende 
analys. Samtidigt bedömer förvaltningen att det är svårt att utifrån 
nuvarande underlag göra en konsekvensanalys, eftersom utredningen inte 
svarar på hur införandeprocessen kommer att se ut samt att utredningen 
saknar konkreta exempel.  

Kulturnämnden framhåller även vikten av att kulturplanering vägs in i det 
strategiska arbetet med stadsutvecklingsfrågor. Att hitta arbetssätt för att 
tydligare inkludera kulturella värden inom stadsutvecklingen är en 
utveckling som sker både i Sverige och runt om i världen. I det nuvarande 
förslaget saknas kulturplaneringsperspektivet helt, en utgångspunkt är 
Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads plan för 
kulturplanering 2019-2023, 

En farhåga nämnden har är om det är praktiskt möjligt att skapa denna typ 
av långsiktig planeringsfunktion som får tydliga effekter för styrningen. 
Risken är att om inte funktionen får rätt mandat kommer resultatet inte bli 
legitimt, då det också finns en kultur där fattade beslut inte behöver följas 
upp om det innebär målkonflikter. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
I förslag till funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 
har begreppet stadsutveckling olika mening beroende på vilken del av den 
strategiska styrningen som avses. För att utveckla staden som fysisk miljö så 
att den stödjer en god samhällsutveckling måste stadsutveckling alltid ske i 
samverkan med aktörer inom social, kulturell och ekonomisk utveckling. En 
sådan samverkan är nödvändig för att den föreslagna funktionen, men 
funktionen ska inte självt hantera strategisk styrning inom alla 
politikområden. Förslaget har kompletterats med ett förtydligande av 
begreppet stadsutveckling (se rubrik Stadsutveckling respektive rubrik 
Politikområden som inte beskrivs ovan) 



 

 

Stadsledningskontorets förslag till funktion för strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet har också förtydligats avseende hur styrning enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se 
rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan). 

Lokalnämnden, 2019-09-24, §122 
Kommentarer i sammanfattning 
Lokalnämnden tillstyrker ett fortsatt arbete med inrättandet av en strategisk 
planeringsfunktion i enlighet med förslaget om hänsyn tas till de synpunkter 
som framgår av lokalnämndens svar.  

Nämnden bedömer att ett ökat mandat hos kommunstyrelsen att samordna 
och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar har potential att 
inverka positivt på stadens stadsutvecklingsarbete i sin helhet. Nämnden ser 
positivt på att den strategiska lokalförsörjningen tydligare hanteras ihop med 
hela stadens stadsutveckling. 

Samtliga av lokalnämndens processer kan påverkas av en central 
planeringsfunktion. Med den centrala styrningen kommer för- och 
nackdelar, vilka till viss del beskrivs i de nyttor och farhågor som 
stadsledningskontorets utredning beskriver. Ytterligare konkretiseringar 
behöver göras för att kunna dra några djupare slutsatser. 

En farhåga som nämnden har identifierat utifrån målområdena är att 
funktionen för strategisk planering inte kommer att klara av att hantera 
komplexiteten. I flera fall har frågor utifrån fokusområdena prioriterats ner 
till följd av kapacitetsbrist i planering och genomförande. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Beskrivningen av kommunstyrelsens och den underlydande funktionens 
behov av kapacitet, kompetens och arbetssätt har förtydligats (se rubrik 
Politiskt arbetssätt, hur ska det fungera samt rubrik Ledarskap och 
Kompetens ovan).  

Miljö- och klimatnämnden, 2019-09-24 §174 
Kommentarer i sammanfattning 
Miljö- och klimatnämnden avslår förslaget om en strategisk 
planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

Nämnden instämmer i att det finns behov av förändringar, men ser inte att 
en strategisk planeringsfunktion är lösningen på stadens behov. En sådan 
riskerar snarare att bidra med ytterligare komplexitet, samtidigt som 
funktionen kostar värdefulla kommunmedel som kan användas på bättre 



 

 

sätt. Nämnden ser också allvarligt på risken med att nämnderna skulle 
kunna försvagas. Det är viktigt att behålla den breda och djupa kompetens 
inom miljö och klimat som finns på miljöförvaltningen och en nämnd med 
nuvarande uppdrag och inflytande. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
- 

Park- och naturnämnden, 2019-09-23, § 157 
Kommentarer i sammanfattning 
Park- och naturnämnden ställer sig bakom utredningens förslag till 
strategisk planeringsfunktion, så som den beskrivs i utredningen. Några 
förtydliganden behöver göras kring mandaten och arbetsuppgifterna för den 
nya funktionen. Nämnden ser också positivt på att integrera 
stadsutvecklingen närmre med lokalförsörjningen då det förstärker 
helhetssynen. 

Modellen Inriktningsstyrd samverkan ger kommunstyrelsen ett tydligare 
ansvar för den långsiktiga inriktningen för stadsutvecklingen vilket bedöms 
positivt då det kan minska strategiska målkonflikter. Nämnden anser att 
prioritering och fokus och utpekade satsningar och projekt bör förskjutas åt 
vänster (mot utförare och styrning genom vision och prioritering). Genom 
förskjutningarna åt vänster mot utföraruppdrag kommer den nya funktionen 
att bli tydligare i sin styrning och prioritering vad gäller det som ska komma 
att genomföras i staden fram över. 

Nämndens bedömning är att deltagandet i förslagets funktioner kräver 
arbetstid och engagemang från medarbetare från den lokala nivån, men att 
detta bör ersätta andra forum om det inte ska krävas utökade 
personalresurser. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontorets bedömning är att verksamhetsnämndernas 
perspektiv är viktigt för att en centralt beslutad styrning ska bli relevant, 
kontoret värnar därför en modell där förslag till besluts tas fram i 
samverkan. En effektivare styrning av samverkan förväntas leda till en 
effektivare framdrift då alla arbetar mot samma mål och i takt utifrån satt 
prioritering. Förslag till funktion för strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet har förtydligats avseende hur styrning enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se 
även rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan).  



 

 

SDN Angered, 2019-09-24, §268 
Kommentarer i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden tillstyrker en central planeringsfunktion. Idag finns 
bristande samordning i stadsutvecklingsfrågor, som gör att stadsdelarnas 
kunskaper om behov och stadsutvecklingens effekter inte tas tillvara och 
kan bilda grund för prioriteringar. Samtidigt som segregationen och dess 
negativa verkningar ökar. Förslaget kan därför skapa förutsättningar och 
stödja stadsdelsnämnden i att uppfylla krav och skyldigheter enligt 
socialtjänstlagen, och utifrån att ha det yttersta ansvaret för befolkningen 
och dess levnadsvillkor.  

Avgörande för att en central planeringsfunktion under kommunstyrelsen ska 
lyckas med sitt uppdrag är att en samverkanskultur verkligen utvecklas 
inom staden. En samverkan innebär att det kommer behöver avsättas mer 
direkta resurser och kompetens till stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen 
bedömer att det sammantaget i staden kan spara resurser om den kompetens 
och kunskap som finns i stadsdelarna tas tillvara. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
- 

SDN Askim-Frölunda- Högsbo, 2019-09-24, §178 
Kommentarer i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden ställer sig mycket positiv till att en strategisk 
planeringsfunktion med uppgift att arbeta med Inriktningsstyrd samverkan 
inrättas i staden. En ökad tydlighet och styrning, ledning samt samordning 
behövs i långsiktiga strategiska stadsutvecklingsprocesser.  

Nämnden bedömer att förslaget medför en bättre helhetsbild och möjliggör 
tydligare prioriteringar. Inriktningsstyrd samverkan och en 
utbyggnadsordning borde gynna stadsdelens verksamheter positivt. Rätt 
hanterat ger en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
större nyttor än farhågor. Den kan bidra till en övergripande strategisk 
styrning som idag saknas. Förvaltningen instämmer i att en central 
maktförflyttning kommer att ske där facknämndernas makt minskar något 
och kommunstyrelsens roll förstärks i stora långsiktiga övergripande 
stadsutvecklingsprojekt. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
- 



 

 

SDN Centrum, 2019-09-24, §147 
Kommentarer i sammanfattning 
Nämndens bedömning är att den föreslagna förändringen är positiv då det 
ger goda möjligheter till en tydlig målstyrning med helhetsperspektiv och 
tillstyrker därför att förslaget. Nämnden önskar ett förtydligande kring vad 
som skulle kunna vara en utpekad satsning eller projekt som 
kommunstyrelsen ska kunna styra närmare samt vilka faktorer som ska vara 
vägledande i att välja dessa projekt. 

En styrka med förslaget, utifrån nämndens perspektiv, är möjligheterna att 
applicera ett tydligare helhetsperspektiv i styrningen av stadens 
stadsutveckling. Nämnden upplever ofta att det finns målkonflikter i 
pågående planer inom stadsutvecklingen. 

Inriktningsstyrd samverkan bedöms vara en positiv förstärkning av den 
representativa demokratin där förtroendevalda på en central nivå får ett 
tydligare uppdrag och ansvar inom stadsutvecklingens riktning. Som en 
konsekvens minskar delvis övriga nämnders politiska tyngd i de 
övergripande strategiska frågorna. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Förslaget har förtydligats och kompletterats avseende utpekade satsningar 
och projekt (se rubrik Gränsdragning mellan prioritering och fokus och 
utpekade satsningar och projekt samt rubrik Styrning av utpekade satsning 
och projekt ovan). 

SDN Lundby, 2019-09-24, §193 
Kommentarer i sammanfattning 
Nämnden välkomnar ett arbete som fokuserar på strategisk styrning och 
ökad samverkan i en komplex fråga. Nämnden ser behovet av flera av de 
nyttor som en god samverkan inom stadsutvecklingsfrågorna kan generera. 
Nämnden vill lyfta fram vikten av att strategiska vägval inkluderar lokal 
kunskap. En mer centraliserad arbetsprocess får därför inte förlora det lokala 
perspektivet och deltagande från förvaltningar, lokalt näringsliv, 
medborgare och civilsamhälle 

Ett tydligare ekonomiskt helhetsperspektiv där kostnad och nytta inte alltid 
behöver ske på samma ställe skulle innebära positiva effekter för stadsdelen 
då kostnader för till exempel avsaknad av social service skulle synliggöras. 
Samverkan som arbetsform syftar till att öka kvalitén i arbetet. För att god 
samverkan ska generera resurser krävs en tydlig och trygg ledning och 
styrning som kan tillhandahålla flera perspektiv i en komplex process. 



 

 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontorets delar synen att verksamhetsnämndernas perspektiv 
är viktigt för att en centralt beslutad styrning ska bli relevant, kontoret 
värnar därför en modell där förslag till besluts tas fram i samverkan. 
Förslaget har förtydligats avseende styrning och ledning (se rubrik Styrning 
genom prioritering och fokus samt Stärkt ekonomistyrning inom ramen för 
Inriktningsstyrd samverkan ovan). 

Social resursnämnd, 2019-09-23, §220 
Kommentarer i sammanfattning 
Social resursnämnd ställer sig positiva till förslaget till strategisk 
planeringsfunktion. Nämnden saknar dock perspektiven social hållbarhet 
och jämlikhet i utredningen. Att arbeta för jämlikhet och likvärdiga 
livsvillkor är basen i grunduppdragen och reglerat i lagstiftning. 

Många av de slutsatser stadsledningskontoret kommer fram till i sin 
utredning ligger nära de slutsatser nämnden har gjort i sin samordning av 
arbetet med jämlik stad och framtagandet av Göteborgs Stads plan för en 
jämlik stad 2019-2022. I den fortsatta utredningen inför slutgiltigt beslut och 
implementering behöver social hållbarhet och jämlikhet finnas med som 
grund. Det behöver tydliggöras hur social hållbarhet och jämlikhet 
integreras och införlivas i styrningen och arbetssättet inom Inriktningsstyrd 
samverkan. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
I förslag till funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet 
har begreppet stadsutveckling olika mening beroende på vilken del av den 
strategiska styrningen som avses. För att utveckla staden som fysisk miljö så 
att den stödjer en god samhällsutveckling måste stadsutveckling alltid ske i 
samverkan med aktörer inom social, kulturell och ekonomisk utveckling. En 
sådan samverkan är nödvändig för att den föreslagna funktionen, men 
funktionen ska inte självt hantera strategisk styrning inom alla 
politikområden. Förslaget har kompletterats med ett förtydligande av 
begreppet stadsutveckling (se rubrik Stadsutveckling samt rubrik 
Politikområden som inte beskrivs ovan). 

Trafiknämnden, 2019-09-26, §344 
Kommentarer i sammanfattning 
Trafiknämnden delar i grunden stadsledningskontorets uppfattning att 
samordningen av stadsutvecklingsinitiativen behöver förstärkas och att ett 
fastare grepp behöver tas för att bland annat säkerställa helhetsgreppet 



 

 

avseende investeringsbehov, prioriteringar och riskhantering. Nämnden 
anser därmed att utredningen kan tillstyrkas. 

Trafiknämnden anser dock att styrningen, enligt stadsledningskontorets 
analysramverk, tydligare behöver gå mot modellen enligt stark central 
styrning, där den strategiska planeringsfunktionen på stadsledningskontoret 
får rollen att driva den strategiska styrningen av stadens stadsutveckling. 

Ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra 
stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling 
bedömer trafiknämnden skulle kunna underlätta trafiknämndens verksamhet 
och förtydliga och skärpa styrningen i stadsutvecklingsprocessen som 
helhet. Påverkan skulle främst ske inom skedena från genomförandestudier 
till byggnation, inkluderande såväl prioritering av projektportfölj som 
skedesbeslut och avvikelsehantering.  

Trafiknämnden ser att en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet kommer att uppfylla de nyttor som 
stadsledningskontoret beskriver i utredningen. Detta innebär fördelar genom 
samlad kunskap och analys, gemensam vision och målbild, förbättrad 
styrning, samordning och prioritering samt en samlad ekonomisk 
helhetsbild. Trafiknämnden anser dock att man hade kommit längre i 
ambitionerna om förslaget hade varit mer långtgående. Detta hade dock 
kunnat medföra en viss maktförskjutning mellan nämnderna och 
kommunstyrelsen, vilket skulle kunna uppfattas såväl positivt som negativt. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Stadsledningskontorets förslag till funktion för strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet har förtydligats avseende hur styrning enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se 
även rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan). 
Stadsledningskontorets bedömning är att verksamhetsnämndernas 
perspektiv är viktigt för att en centralt beslutad styrning ska bli relevant, 
kontoret värnar därför en modell där förslag till besluts tas fram i 
samverkan. 

Västsvenska Handelskammaren, 2019-09-25 
Kommentarer i sammanfattning 
Västsvenska Handelskammarens medlemsföretag både inom bygg- och 
fastighetssektorn är beroende av att hela plan- och byggkedjan är 
förutsägbar, har realistiska tidsramar som hålls och att det finns en 
medvetenhet och tydlighet kring de ekonomiska förutsättningarna i 
projekten. Här stöter de dock gång på gång på problem som medför ökade 



 

 

byggkostnader, ökade kostnader till slutkund, bristande rättssäkerhet och 
svårigheter för nya aktörer att komma in i Göteborg. När projekt efter 
projekt blir dyrare än beräknat och/eller försenat minskar dessutom tilltron 
från medborgarna. Kort och gott, när kommunen fallerar drabbas 
hyresgästerna. 

Det som behövs är en ökad formell samordning mellan de avdelningar som 
arbetar med exploatering framförallt fastighetskontoret, 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Att få en effektivare planering 
och tydligare utförarfunktion är mycket efterlängtat och helt nödvändigt för 
att långsiktigt få byggprocessen att fungera bättre än i dag. Näringslivet 
behöver ha en tydlig samarbetspartner i staden, en som har beslutsmandat 
och genomförandekraft. Vi inser att en större omorganisation där 
förvaltningar slås samman och en exploateringsfunktion inrättas inte löser 
alla problem, men ser ändå att den kan vara en del av lösningen. 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Förslag på omorganisation ingår inte i stadsledningskontorets uppdrag i 
denna utredning. Förslaget har förtydligats avseende hur styrning enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se 
även rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan). 

Älvstranden utveckling AB, 2019-09-20 
Kommentarer i sammanfattning 
Älvstranden ser positivt på att inrätta en funktion för strategisk planering 
under kommunstyrelsen. Det medför en större möjlighet för styrelsen att 
verka och uppfylla sitt uppdrag inom mer tydliga och förutsägbara ramar. 
En transparent och formulerad, central, styrning skulle underlätta 
budgetprocessen som får bättre förutsättning att utgå från ett 
helhetsperspektiv. 

Älvstranden utveckling vill poängtera betydelsen av att den förslagna 
funktionen under kommunstyrelsen ges rätt förutsättningar för att kunna 
vara tydlig och skarp med möjlighet att styra från ett helhetsperspektiv, 
något som i förlängningen innebär att övriga delar i staden behöver ta 
ställning till gemensamma mål och resursbehov. 

En identifierad farhåga var att en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen skulle innebära en ”avlövning av nämnder/styrelser. 
Älvstranden utveckling ser snarare en risk med förslaget att nyttor uteblir 
för att förståelsen för helheten i de olika delarna får stå tillbaka för den egna 
verksamhetens begränsningar behov och mål. 



 

 

Stadsledningskontorets kommentarer 
Kommunstyrelsen föreslagna roll i den strategiska styrningen av 
stadsutveckling ställer förstås krav på stadsledningskontorets processledning 
och ärendeberedning. Förslaget har förtydligats i detta avseende (se rubrik 
Ledarskap och kompetens ovan). 

Stadsledningskontorets förslag till funktion för strategisk planering inom 
stadsutvecklingsområdet har förtydligats avseende hur styrning enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar gemensamma mål och prioriteringar (se 
även rubrik Styrning genom prioritering och fokus ovan). 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade 2018-06-20 § 618 om tidplan och inriktning 
för fortsatta utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare 
genomförda facknämndsöversynen. Stadsledningskontorets presenterade 
utredningen av arbete och resultat i PM Utredning: Funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen daterat 2019-05-07. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-06-19 §548 att remittera förslaget till funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen till nämnder och styrelser. Detta PM är en 
redogörelse för stadsledningskontorets reviderade förslag till funktion för 
strategisk styrning inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen.  

Utifrån genomförd remissanalys gör stadsledningskontoret fortsatt 
bedömningen att en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen 
bör utformas enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan. Det innebär att 
dagens organisation kompletteras med strategisk styrning i tre delar av 
stadsutvecklingsarbetet; 1) övergripande gemensamma mål och riktningar 
för stadens stadsutveckling, 2) gemensam prioritering och utpekade fokus 
för genomförande i stadsutvecklingen, 3) strategisk styrning av utpekade 
satsningar och projekt. Modellen har vidareutvecklats utifrån 
remissanalysen genom förtydliganden och komplettering med en något 
starkare strategisk styrning från kommunstyrelsen av utpekade satsningar 
och projekt.  

Inriktningsstyrd samverkan är en modell som genom att komplettera dagens 
organisation med ökad strategisk styrning skapar bättre förutsättningar för 
samverkan och gemensamt kunskapsbyggande, men där nämnder och 
styrelser behåller ansvar och mandat för sina respektive 
verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ges ett större ansvar och mandat 
för att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar 
inom stadsutveckling samt för strategisk styrning av utpekade satsningar 
och projekt. För respektive del i stadsutvecklingsarbetet innebär modellen 
att: 

• Mål och riktning: Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av 
långsiktig vision, mål och målsättningar för stadens stadsutveckling samt 
beställer, samordnar och godkänner strategier inom 
stadsutvecklingsområdet som sedan fastställs av kommunfullmäktige. 
Stadsledningskontoret driver processer för framtagandet av vision och 
säkerställer beslutad inriktning för och samverkan i 
nämndernas/styrelsernas framtagande av strategier 

• Prioritering och fokus: Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag 
till prioriteringar och övergripande fokus inom stadsutveckling som 
fastställas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har mandat att 



 

 

besluta om förändringar eller kompletteringar av beslutad prioritering och 
fokus. Prioritering och fokus blir ett för staden gemensamt underlag för 
nämnder och styrelsers verksamhets- och resursplanering i 
stadsutvecklingen. Stadsledningskontoret utvecklar en samverkansmodell 
för att samordna nämnders och styrelsers initiativ, prioriteringsunderlag 
och inriktningsförslag till ett samlat gemensamt prioriteringsförslag.  

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt: 
Kommunstyrelsen bereder inriktningar för utpekade satsningar eller 
projekt och följer dessa aktivt. Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde 
och kan besluta om förtydliganden under arbetets gång och avdöma i 
strategiska målkonflikter utifrån nämnders och styrelser förslag till 
hantering. Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk 
samverkansprocess för stöd till, och uppföljning av, de utpekade 
satsningarna och projekten. 

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för stadens 
långsiktiga planering vilket innebär behov av förändrat reglemente för 
kommunstyrelsen. Det bör även övervägas om inrättandet av en strategisk 
planeringsfunktion innebär behov av förändrade arbetsformer i 
kommunstyrelsen.  

Delar av Lokalsekretariatets nuvarande verksamheter passar väl i de tre 
ansvarsområden inom Inriktningsstyrd samverkan. Införs det i 
lokalförsörjningsprogrammet utpekade förbättringsarbetet avseende ny och 
utvecklad styrning av lokalförsörjningsprocessen parallellt med 
Inriktningsstyrd samverkan behandlas lokalförsörjning som andra 
stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen. Stadens 
lokalförsörjningsprocess behöver dock genomlysas i sin helhet i ljuset av 
införandet av en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet. 

Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen enligt Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande 
arbetsuppgifter för stadsledningskontoret. Kontoret kan idag inte i detalj 
bedöma funktionens omfattning, men ökad tydlighet i stadens riktning och 
förmåga till övergripande prioriteringar inom stadsutveckling bedöms dock 
på sikt innebära effektiviseringsvinster i arbetet inom förvaltningar och 
bolag. Arbetssätt enligt Inriktningsstyrd samverkan förutsätter att nämnder 
och styrelser avsätter resurser för att delta och bidra i 
samverkansprocesserna. Förslaget innebär inga egentliga ytterligare 
arbetsuppgifter för nämnder och styrelser men inte heller att några 
betydande arbetsuppgifter lyfts bort. Bedömningen är att arbetet i 
samverkan ryms i nämnders och styrelsers befintliga resursram men behöver 
förtydligas i reglementen och ägardirektiv. 



 

 

Del 1 – Inledning 

Innehåll i detta PM 
Detta PM är en redogörelse för stadsledningskontorets reviderade förslag till 
funktion för strategisk styrning inom stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontorets sammanfattning och analys av inkomna remissvar 
samt de förändringar av förslaget som stadsledningskontoret gjort 
presenteras i PM Remissredogörelse. Alternativanalys, omvärldsbevakning 
och teoribakgrund återfinns i PM Utredning: Funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen daterat 2019-05-07. 

Uppdraget 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens önskemål om en översyn av 
facknämndernas antal, storlek och ansvar, beslutade kommunstyrelsen 
2016-03-02 §129 om direktiv för facknämndsöversynen. I direktivet anges 
som mål för utredningen att lämna förslag på förändringar i den nuvarande 
facknämndsorganisationen som ger förutsättningar för en mer effektiv och 
transparent organisation med fokus på nytta för boende, besökare och 
företag. Förslagen ska även stärka förutsättningarna för en sammanhållen 
politisk styrning av facknämndernas verksamheter. 

Vid sitt sammanträde 2018-02-28, § 150 fattade kommunstyrelsen beslut 
kring stadsledningskontorets slutrapport. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att inte genomföra den 
föreslagna etableringen av fyra nya nämnder med ansvar inom 
stadsutvecklingsområdet. Däremot föreslogs ett genomförande av två 
mindre omfattande förändringar i nämndansvar samt ett uppdrag till social 
resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning om ökad 
samverkan när det gäller utförande av samhällsorienteringsinsatser.  
Kommunstyrelsens beslut innebar också ett uppdrag till 
stadsledningskontoret att fortsatt utreda och klargöra förutsättningar för 
vissa av förslagen. Av yrkandet som ligger till grund för beslutet framgår att 
syftet med uppdragen är att klargöra hur respektive delförslag kan realiseras 
i frånvaro den förändring av facknämndsorganisationen som 
stadsledningskontoret föreslagit. 

Utredningsarbetet 
Kommunstyrelsen gav 2018-02-28, § 150 uppdrag till stadsledningskontoret 
att bland annat fortsatt utreda och klargöra förutsättningar för en funktion 
för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under 
kommunstyrelsen. Inriktning och tidplan för arbetet fastställdes av 



 

 

kommunstyrelsen 2018-06-20, § 618. Stadsledningskontorets presenterade 
utredningen arbete och resultat i PM Utredning: Funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen daterat 2019-05-07. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-06-19 §548 att remittera förslag till funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen till berörda nämnder och styrelser.  

I enlighet med kommunstyrelsens beslut remitterades förslaget till nämnder 
och styrelser som uppmanades att senast 2019-09-30 inkomma med 
synpunkter. Utifrån en analys av inkomna remissvar har 
stadsledningskontoret reviderat förslaget till funktion för strategisk styrning 
inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen. Arbetet har utförts i 
en arbetsgrupp på Stadsledningskontoret med stöd av en styrgrupp från 
kontorets ledningsgrupp. 

Strategisk styrning av stadsutveckling 
Styrmedel: Nivåer och riktning för styrning  
För att skapa en ändamålsenlig strategisk styrning av 
stadsutvecklingsarbetet inom ramen för dagens organisering finns det olika 
typer av styrmedel att använda sig av. En strategisk planeringsfunktion 
under kommunstyrelsen behöver både skapa strukturer och främja en 
organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och delar.  

För själva styrningen finns både vertikala och horisontella styrmedel. 
Vertikal styrning bygger på en styrning genom en hierarkisk fördelning av 
ansvar i en organisation. Exempel på vertikala styrmedel är budget, 
organisation med ansvars- och mandatfördelning, program, planer och 
policys. Horisontella styrmedel syftar till att skapa samordning mellan de 
olika funktioner som uppstår som en följd av den vertikala styrningen. 
Exempel på horisontella styrmedel för att uppnå samordning är 
tvärfunktionella processer, projekt- och portföljstyrning med samordnings- 
och styrgrupper samt utseende av samordnande roller som olika typer av 
samordnare eller projekt- och programledare.  



 

 

 

Tre delar i stadsutveckling med behov av strategisk styrning  
Utredningen har utifrån de behov av strategisk styrning som framkommit i 
facknämndsöversyn och intervjuer delat in strategisk styrning av stadens 
arbete med stadsutveckling i tre delar: 

• Mål och riktning – Vad vill vi med staden? 
• Prioritering och fokus – Vad ska vi välja att göra? 
• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – Vad ska vi 

uppnå och hur går det? 

Idag finns inte en utpekad nämnd med samlat ansvar för styrning inom 
någon av delarna utan ansvaret är fördelat på flera nämnder, vilket också 
konstaterades i tidigare arbete med översyn av facknämnderna. En funktion 
för strategisk planering under kommunstyrelsen kompletterar stadens 
nuvarande organisation med strategisk styrning i de tre delarna.  

De tre delarna i stadsutvecklingen ska ses som tre fristående delar av den 
strategiska styrningen som var för sig kan ges starkare styrning genom 
inrättandet av en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen. Till 
exempel behöver inte de aktiviteter som pågår inom ramen för beslutad 
prioritering och fokus ses som utpekade satsningar eller projekt och därmed 
få strategisk styrning från kommunstyrelsen. Samtidigt finns det tydliga 
kopplingar mellan delarna som innebär att en harmoniserad styrning dem 
emellan bör ge bäst effekt, till exempel bör det vara lättare att prioritera vad 
som ska genomföras om det finns gemensamt förankrade mål för arbetet.  

Figur 1- Former av styrning 



 

 

I överväganden om strategisk styrning av stadsutveckling är det viktigt att 
vara medveten om att stadsutveckling sker i många fysiska skalor parallellt, 
så som husens, kvarterens, stadens eller regionens skala. Beroende på från 
vilken skala en fråga betraktas kan den vara mer eller mindre strategisk. När 
begreppet strategisk styrning används i detta PM är det ur ett hela-staden 
perspektiv, dvs aspekter som är strategiskt viktiga för utvecklingen av hela 
staden. 

Stadsutveckling 
Stadens fysiska miljö, det som utgörs av materia, är ett resultat av rådande 
samhällsutveckling, vad som menas med stadsutveckling kan därför variera. 
I detta PM har begreppet stadsutveckling olika mening beroende på vilken 
del av den strategiska styrningen som avses.  

• När övergripande visioner och mål för stadens framtid diskuteras 
handlar det både om målsättningar för utveckling av staden som 
fysisk miljö och utvecklingen av staden som samhälle.  Här 
innefattar stadsutveckling en stor bredd av frågor inom alla de tre 
hållbarhetsdimensionerna.  

• Då staden tar fram strategier för att nå de övergripande målen 
fokuseras begreppet stadsutveckling till hur staden som fysisk miljö 
är ett verktyg för samhällets utveckling. 

• I arbetet med prioritering och fokus inom stadsutveckling avgränsas 
begreppet naturligt till att omfatta åtgärder i den fysiska miljön och 
begränsas huvudsakligen till stadens åtaganden. 

• Sin mest begränsade betydelse får begreppet stadsutveckling på 
projektnivå där det normalt avser projekt som innebär en förändrad 
markanvändning i en avgränsad del av staden. 

Denna bredd i begreppet stadsutveckling innebär att det kan vara svårt att 
göra en exakt gränsdragning av vad som omfattas av en funktion för 
strategisk planering inom stadsutveckling. I praktiken har denna osäkerhet 
alltid funnits i stadsutvecklingsarbetet och hanteras normalt genom en 
samverkan mellan de nämnder och styrelser som ansvarar för utveckling av 
staden som fysisk miljö och de som har andra uppdrag inom 
samhällsutveckling. En sådan samverkan tydliggörs och ges större tyngd i 
en funktion för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet. 

 

 



 

 

Del 2 – Inriktningsstyrd samverkan 
Stadsledningskontoret föreslår en funktion för strategisk styrning under 
kommunstyrelsen enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan. Den 
kompletterar dagens organisation genom att kommunstyrelsen ges ett uttalat 
ansvar för den riktigt långsiktiga riktningen för stadsutvecklingen medan 
strategier och arbete med prioritering och fokus inom stadsutvecklingen 
görs i en uttalad samverkansmodell mellan kommunstyrelse, nämnder och 
styrelser för att sedan fastställas i kommunfullmäktige. Ansvaret för 
genomförande av utpekade satsningar och projekt ligger fortsatt tydligt kvar 
på nämnder och styrelser men kommunstyrelsen ges mandat att föreslå 
inriktning och förändrad inriktning för utpekade fokus och särskilda 
betydande projekt som fastställs i kommunfullmäktige.  

En funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 
Inriktningsstyrd samverkan skapar ökad förståelse och kunskap om helheten 
i stadens stadsutveckling genom att förstärka samverkan mellan stadens 
olika delar. Funktionen skapar också bättre förutsättningar för en aktiv 
ekonomistyrning kopplat till stadens stadsutveckling, då prioriteringar på 
hela-staden nivå tydliggörs och utpekade satsningar och projekt ges 
tydligare staden-övergripande inriktningar. 

Genom inrättandet av en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen kompletteras dagens organisation med utpekade ansvar 
för: 

• övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga 
stadsutveckling. 

• en tydlig och aktiv samordning av stadens strategier inom 
stadsutveckling. 

• samordning och framtagande av förslag till prioritering och fokus för 
att nå övergripande mål inom stadsutveckling i samverkan med 
nämnder och styrelser. 

• att styra inriktningen för och följa utpekade satsningar och projekt 
inom stadsutvecklingsområdet. 

• att utveckla och besluta styrande rutiner och processer som stöttar 
ovan ansvar. 

I Inriktningsstyrd samverkan ligger fokus på att en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen ges mandat och uppdrag att 
åstadkomma en styrd samverkan mellan stadens nämnder och styrelser 
utan att kommunstyrelsen tar över dessas nuvarande ansvar gentemot 
fullmäktige.  



 

 

 

Inriktningsstyrd samverkan bygger på en mix av aktiv vertikal styrning. 
Samverkansstyrningen (mål och process) fördelas till kommunstyrelsen, 
medan ansvaret för innehåll (förslag och sak-kompetens) ligger kvar på 
nämnder och styrelser. Denna fördelning grundas i att två av de viktigaste 
förutsättningarna för god samverkan som lyfts fram i såväl teoriöversikten 
som intervjuerna som genomförts under utredningen är dels gemensamma 
uppdrag för samverkande parter och dels en kontinuerlig dialog mellan det 
övergripande perspektivet och de vardagliga utmaningarna i leveransen till 
medborgarna. 

I modellen Inriktningsstyrd samverkan förutsätts en funktion för strategisk 
planering vara aktiv i alla tre delarna av stadsutvecklingen; mål och 
riktning, prioritering och fokus samt strategisk styrning av utpekade 
satsningar och projekt. För att funktionen ska fungera effektivt och inte ta 
över de ansvar som bäst ligger inom nämnd eller styrelse är det av vikt att 
en funktion under kommunstyrelsen begränsas till att verka på en 
övergripande nivå. Exempelvis är det viktigt att antalet satsningar och 
projekt som pekas ut för strategisk styrning av kommunstyrelsen inte blir för 
många.  

Modellen bygger på en förstärkt samverkanskultur och detta behöver 
uppmärksammas i införande av funktionen. Den strategiska 
planeringsfunktionen kommer att kunna forma samverkansprocesser, kultur 
och arbetssätt som hakar i det arbete som idag utförs på förvaltningar och 
bolag. Det är dock avgörande för samverkanskulturen att nämnderna fortsatt 
kan föreslå bästa lösning baserat på sin större sak-kompetens och erfarenhet 
av leverans till medborgarna. 

Figur 2 - Inriktningsstyrd samverkan i analysramverket 

 



 

 

Strategisk styrning av ”Mål och riktning” 
Syftet med att tillskapa strategisk styrning av Mål och riktning  
Strategisk styrning av Mål och riktning syftar till att skapa en för staden 
gemensam förståelse om målet för stadens utveckling och de utmaningar 
som staden behöver kunna möta på medellång och lång sikt (regionalt och 
nationellt).  Stadsutveckling sker över lång tid. Mål och riktning behöver 
därför också vara långsiktigt.  

I strategisk styrning av mål och riktning ryms arbetsuppgifter för att ta fram 
underlag, mål, och riktning för stadens långsiktiga utveckling. Det handlar 
om framtagande och sammanställning av långsiktiga planeringsunderlag, 
t.ex. behovsanalyser, omvärldsanalyser och olika typer av riskanalyser. 
Dessa kan ligga till grund för framtagande av en eller flera visioner, 
målsättningar och mål för stadens utveckling. 

Mål och riktning innefattar också att ta fram strategier för hur dessa mål ska 
nås genom stadsutveckling. Strategierna syftar till att ge en övergripande 
inriktning på stadens gemensamma arbete för att nå stadens mål och till att 
göra en första sammanvägning av målsättningar som kan vara svåra att 
förena. 

Framtagande av strategier innefattar arbete med att ta fram och formulera 
styrande dokument för olika områden och teman inom stadsutveckling. Det 
handlar till exempel om översiktsplanen med tillhörande fördjupningar och 
tillägg, vilken är en fysisk uttolkning av stadens övergripande mål. Det 
handlar också om övriga program och övergripande planer på medellång 
sikt för olika tematiska områden, till exempel trafikstrategi, 
utbyggnadsplanering, miljöprogram, bostadsförsörjningsprogram, 
klimatanpassningsplan eller program för stadens utveckling av 
grönstrukturen.  

Bärande principer för strategisk styrning genom Mål och riktning 
En funktion för strategisk styrning under kommunstyrelsen enligt 
Inriktningsstyrd samverkan kompletterar dagens organisation genom att den 
ger kommunstyrelsen ett uttalat ansvar för att ta fram underlag och förslag 
till stadens riktigt långsiktiga riktning för stadsutvecklingen som sedan 
fastställs av kommunfullmäktige.  

Dessutom kompletterar funktionen för strategisk styrning under 
kommunstyrelsen enligt modellen Inriktningsstyrd samverkan dagens 
organisation genom att i en uttalade samverkansmodell mellan 
kommunstyrelsen, nämnder och styrelser arbeta fram stadens gemensamma 
strategier för stadens stadsutvecklingsarbete. Nämnder och styrelser har ett 



 

 

fortsatt uttalat ansvarar för att i samverkan med varandra och 
kommunstyrelsen och med stöd av den inrättade strategiska 
planeringsfunktionen föreslå kommunfullmäktige strategier för att leverera 
på stadens långsiktiga övergripande målsättningar för stadsutveckling. Detta 
arbete kopplas med de uppgifter för statistik, analys och omvärldsbevakning 
som redan görs på stadsledningskontoret, liksom det långsiktiga 
planeringsarbete som görs inom lokalsekretariatet.  

Arbetssätt 
Kommunstyrelsen har en aktiv roll i framtagandet av mål och riktning för 
långsiktig stadsutveckling, beslutar om inriktningar för och godkänner 
strategier. Det ställer ökade krav på kommunstyrelsen under arbetets gång 
och på samverkan i ärendenas beredning inför beslut. 

Stadsledningskontoret driver processer för framtagandet av visioner 
målsättningar och mål och säkerställer beslutad inriktning för och 
samverkan i nämndernas och styrelsernas framtagande av stadens 
gemensamma strategier. Bland annat genom att: 

• ta fram analyser och underlag 
• koordinera stadens deltagande i nationell och regional planering 
• ta fram förslag till visioner, målsättningar och mål för 

stadsutveckling 
• sammanställa gemensam styrinformation till politiken på strategisk 

nivå 
• initiera, koordinera och ta fram förslag till inriktning för 

framtagande av styrande dokument med strategier för utveckling av 
staden som fysisk miljö 

• belysa strategiska målkonflikter inom stadsutveckling 

Roller och ansvar 
Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större 
övergripande ansvar för stadsutveckling. Det innebär att kommunstyrelsen 
förväntas besluta om till exempel: 

• startbeslut och inriktningar för visioner, program, planer och andra 
styrande dokument,  

• arbetsprocesser för samverkan och gemensam styrning för 
framtagande av styrande dokument 

Kommunstyrelsen föreslås axla rollen som samordnade aktör för visioner, 
målsättningar, mål och strategier som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige.  



 

 

Nämnders och styrelsers roll påverkas naturligtvis av att kommunstyrelsens 
ansvar och mandat förändras. Nämnderna och styrelserna är dock fortsatt 
ansvariga inför kommunfullmäktige inom respektive verksamhetsområde. 
Inriktningsstyrd samverkan innebär en begränsning av nämndernas mandat 
för långsiktiga strategier, men ger också ett förtydligande av vad fullmäktige 
förväntar sig av nämnderna och styrelserna inom respektive ansvarsområde.  

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning, rollen att 
skapa en gemensam bild av läget i stadsutvecklingen och att ta fram förslag 
till visioner, målsättningar och mål för hela stadens stadsutvecklingsarbete. 
Stadsledningskontoret förväntas också föreslå och underhålla de 
övergripande staden-gemensamma processer som krävs för att 
samverkansmodellen för framtagande av styrande dokument ska fungera.  

Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd 
samverkan: 

Kommunstyrelsen får 
förtydligat och utökat 
ansvar och mandat för att: 

Nämnd/styrelse får 
skyldighet att inom sitt 
uppdrag och i samverkan:  

Stadsledningskontoret får 
av kommunstyrelsen 
förtydligat och utökat 
uppdrag att: 

• ta fram, föreslå och 
kommunicera 
övergripande riktning 
och mål för 
stadsutveckling 

• dela ut uppdrag till 
nämnder och styrelser 
att ta fram eller bidra i 
framtagande av 
strategier för 
stadsutveckling 

• aktivt samordna och 
koordinera nämnders 
och styrelsers arbete 

Det förändrade ansvaret 
och mandatet att i viss mån 
styra nämnders och 
styrelsers arbete bedöms 
troligen kräva justeringar 
av kommunstyrelsens 
reglemente. 

 

• bidra i arbetet med att 
ta fram övergripande 
riktning och mål för 
stadsutveckling 

• enligt uppdrag arbeta 
fram eller bidra i 
arbetet med att ta 
fram strategier med 
påverkan på hela 
staden 

Ansvaren bedöms 
innefattas i reglementen 
och ägardirektiv varför de 
inte behöver justeras i ett 
inledningsskede. 

Tillägg i reglementen och 
ägardirektiv kan krävas för 
att tydliggöra att nämnders 
och bolags skyldighet att 
bidra med resurser i 
samverkansprocesserna.  

• skapa 
kunskapsunderlag för, 
ta fram förslag till och 
kommunicera 
övergripande mål och 
riktning för 
stadsutveckling 

• ta fram 
beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen med 
uppdrag för 
framtagande av 
styrande dokument 
inom stadsutveckling 
för hela staden och 
förslag till hantering av 
målkonflikter mellan 
dessa 

• aktivt samordna och 
koordinera 
förvaltningars och 
bolags arbete 

 



 

 

Strategisk styrning av Prioritering och fokus  
Syftet med att tillskapa strategisk styrning av Prioritering och fokus  
Prioritering och fokus syftar till att skapa ett gemensamt underlag för 
nämnders och styrelsers verksamhets- och resursplanering både avseende 
driftsresurser såväl som investeringsmedel. 

Genom att konkretisera var, vad och när staden som fysisk miljö ska 
utvecklas för att leverera på stadens mål och riktning, förbättras 
förutsättningarna att driva arbetet i takt. I arbetet med Prioritering och fokus 
kan målkonflikter avseende resursplanering och övergripande 
nyttoleveranser hanteras i ett tidigt skede. Underlaget blir även en 
utgångspunkt för drifts- och investeringsplaneringen på medellång sikt 
genom ordinarie budgetprocesser.  

Styrning genom prioritering och fokus inrymmer uppgifter som att ta fram 
metoder för gemensam prioritering, samla in och eller ta fram möjliga 
förslag till fokusområden och åtgärder, samt att kunna kommunicera 
inriktningen för Göteborgs stads samlade görande inom 
stadsutvecklingsområdet.  

Bärande principer 
En funktion för strategisk styrning under kommunstyrelsen enligt modellen 
Inriktningsstyrd samverkan kompletterar dagens organisation genom att i en 
uttalad samverkansmodell mellan kommunstyrelsen och nämnder och 
styrelser arbeta fram stadens gemensamma prioritering och fokus för 
stadsutvecklingsarbetet. Nämnder och styrelser ansvarar för, att utifrån 
respektive sak-område ta fram de underlag som behövs för att sedan i 
samverkan med varandra och kommunstyrelsen samt med stöd av den 
inrättade strategiska planeringsfunktionen föreslå kommunfullmäktige 
prioritering och fokus för att nå stadens mål och riktning för 
stadsutveckling.  

Det ekonomiska ramverket för stadens prioriteringar och fokus behöver utgå 
från staden långsiktiga inriktning avseende god ekonomisk hushållning, som 
framför allt sätter begränsningar för stadens investeringsvolymer och dess 
ekonomiska konsekvenser. Ramverket ställer samtidigt krav på den externa 
finansieringen av stadens omvandling.  

Arbetet med prioritering och fokus förutsätts bli en utgångspunkt både för 
nämnder och styrelsers samt för Kommunfullmäktiges ordinarie 
budgetprocesser. En utgångspunkt med fokus på den längre ekonomiska 
horisonten för att kunna göra aktiva strategiska val, vad gäller 
resursallokering och omfördelning mellan aktörer inom staden, styrning av 



 

 

investeringsvolymerna och en mer aktiv finansieringsstrategisk planering. 
På så sätt tydliggörs ekonomiska förutsättningar i ett tidigare skede och den 
ekonomiska styrningen kan på ett bättre sätt omhänderta beroenden mellan 
olika satsningar. 

Resultatet av arbetet med att ta fram prioritering och fokus blir genom 
samverkansprocessen ett väl förankrat underlag som beslutas i 
kommunfullmäktige. I de fall nämnder och styrelser väljer att frångå 
utpekade prioriteringar och fokus har kommunstyrelsen möjlighet att begära 
insyn i nämndens eller styrelsens verksamhet och eller föreslå åtgärd till 
kommunfullmäktige. 

Arbetssätt 
Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande av förslag till prioriteringar och 
åtgärder inom stadsutveckling i samverkan med nämnder och styrelser, samt 
beslutar om förändringar eller kompletteringar av dessa. Beredning inför 
beslut kräver troligen anpassade arbetsformer i kommunstyrelsen och 
formaliserad samverkan med nämnder och styrelser. 

Stadsledningskontoret samordnar nämnders och styrelsers initiativ, 
prioriteringsunderlag och inriktningsförslag till ett samlat gemensamt 
prioriteringsförslag i en samverkansprocess.  

Exempel på arbetsuppgifter för Stadsledningskontoret:  

• Samordna arbetet med att skapa en gemensam bild av vad som ska 
prioriteras i stadens stadsutveckling. 

• Föreslå övergripande inriktning till betydande projekt och 
fokusområden. 

• I samverkan med förvaltningar och bolag analysera genomförbarhet 
och konsekvenser. 

• Följa upp framdrift och följsamhet. 
• Leda forum för hantering av komplexa frågor / avvägningar i 

prioriteringar och fokus. 
• Beslutskoordinera. 
• Utveckla och besluta styrande rutiner och processer på hela-staden-

nivå. 

Roller och ansvar 
Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större 
övergripande ansvar för stadsutveckling. Det innebär att kommunstyrelsen 
förväntas besluta om till exempel: 



 

 

• förändringar och kompletteringar i stadens gemensamma prioritering 
och fokus inom stadsutveckling, och  

• arbetsprocesser för samverkan och gemensam styrning 

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning, rollen att 
samordna arbetet med prioritering och fokus av genomförande för att nå mål 
och riktning för stadsutvecklingen. Stadsledningskontoret förväntas också 
föreslå och underhålla de övergripande staden-gemensamma processer som 
krävs för att samverkansmodellen ska fungera.  

Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd 
samverkan: 

Kommunstyrelsen får 
förtydligat och utökat 
ansvar och mandat för att: 

Nämnd/styrelse får 
skyldighet att inom sitt 
uppdrag och i samverkan:  

Stadsledningskontoret får 
av kommunstyrelsen 
förtydligat och utökat 
uppdrag att: 

• i samverkan ta fram, 
förändra, förtydliga 
och komplettera 
stadens prioritering 
och fokus för 
stadsutveckling som 
utgör underlag för 
nämnders och 
styrelsers 
verksamhetsplanering 

Det förändrade ansvaret 
och mandatet att i viss 
mån styra nämnders och 
styrelsers arbete bedöms 
troligen kräva justeringar 
av kommunstyrelsens 
reglemente. 

• ta fram underlag för 
arbetet med stadens 
prioritering och fokus 

• aktivt bidra i analys av 
samlade underlag till 
prioritering och fokus. 

Ansvaren bedöms 
innefattas i reglementen 
och ägardirektiv varför de 
inte behöver justeras i ett 
inledningsskede.  

Tillägg i reglementen och 
ägardirektiv kan krävas för 
att tydliggöra att nämnders 
och bolags skyldighet att 
bidra i 
samverkansprocesserna  

Beroende av vilken 
detaljnivå 
kommunstyrelsen önskar 
hålla styrning av 
prioritering och fokus på 
kan förtydliganden av 
reglementen komma att 
behövas. Sådana 
justeringar kan göras i 
ordinarie översyner.  

• samordna och skapa 
beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen om 
Prioritering och fokus 
och justeringar av 
detta 

 

 



 

 

Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt 
Syftet med att tillskapa strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt  
Arbetet syftar till att ge kommunfullmäktige möjligheten att agera ägare till 
de för staden mest strategiska satsningarna och projekten. Genom att 
tydliggöra ramar och uppdrag centralt ges också möjligheten att följa upp 
och utvärdera de strategiska satsningarna och projekten på hela-staden-nivå.  

I strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt ryms arbetssätt för 
att styra och säkerställa att genomförande av utpekade satsningar och 
projekt faller ut som avsett eller får en justerad inriktning efterhand som 
satsningar och projekt utvecklas.   

Bärande principer 
Styrningen av de utpekade satsningarna bygger på att kommunstyrelsen 
bereder en inriktning vad gäller önskat innehåll och resultat samt en ram för 
tid och ekonomi för de utpekade satsningarna och projekten. Dessa fastställs 
av kommunfullmäktige och följs sedan upp löpande av kommunstyrelsen. 
Nämnder och styrelser har ansvar för att styra genomförande av satsningar 
och projekt inom givna ramar. Kommunstyrelsen föreslås få tydligt mandat 
att bli mer aktiv i beslutsprocessen under planeringsfasen och inför 
genomförande för att sätta än tydligare ekonomiska ramar och förväntade 
resultat av de utpekade satsningarna och projekten. 

Det innebär att Kommunstyrelsen får mandat att tolka kommunfullmäktiges 
vilja och därmed får möjlighet att ta ställning till förslag beträffande 
prioriteringar och avvägningar som nämnder och styrelser tagit fram i 
samverkan inom respektive satsning eller projekt. Vid avvikelser eller 
målkonflikter inom beslutad inriktning tar berörda nämnder och styrelser 
tillsammans fram förslag på hur avvikelser från beslutad inriktning eller 
målkonflikter ska hanteras som kommunstyrelsen därefter kan ta ställning 
till. Vid större avvikelse, där föreslagna förändringar kan anses vara av 
principiell beskaffenhet, lyfts beslut till kommunfullmäktige för 
ställningstagande.  

Kommunstyrelsen har mandat att följa upp de utpekade satsningarnas och 
projektens innehåll, tid och ekonomi enligt uppsiktplikten men ges 
därutöver möjlighet att vara mer aktiva i de utpekade satsningarna och 
projekten.  

Funktionen för strategisk planering under kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla och tillhandahålla arbetssätt för ökad uppföljning av de utpekade 
satsningarna och projekten samt arbetssätt för att i samverkan ta fram 



 

 

förslag till prioriteringar och avvägningar för kommunstyrelsen att ta 
ställning till utifrån kommunfullmäktiges beslutade inriktning.  

För att den strategiska styrningen av utpekade satsningar och projekt ska 
fungera effektivt och kommunstyrelsen inte ska ta över de ansvar som bäst 
ligger inom nämnd eller styrelse är det av vikt att en funktion under 
kommunstyrelsen begränsas till att verka på en övergripande nivå och inte 
omfatta en för stor mängd satsningar och projekt för att inte tynga den 
centrala politiken med en allt för operativ nivå eller allt för många ärenden. 
Kraven på nämnders och styrelsers interna projektuppföljning ökar för att 
skapa rätt förutsättningar för en strategisk styrning av projekten från 
kommunstyrelsen. Att identifiera och välja vilka satsningar och projekt som 
är utpekade och därmed ska ha en mer strategisk styrning är något som 
behöver utredas vidare, det bör dock finnas möjlighet för såväl nämnder och 
styrelser som för kommunstyrelse/-fullmäktige att föreslå satsningar och 
projekt. 

Arbetssätt 
Kommunstyrelsen bereder inriktningar för utpekade satsningar eller projekt, 
som fastställs av kommunfullmäktige, och följer dessa aktivt. 
Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och kan besluta om förtydliganden 
under arbetets gång. 

Stadsledningskontoret bereder ärenden genom en systematisk process för 
stöd till och uppföljning av de utpekade satsningarna och projekten. Bland 
annat genom: 

• in samling och kvalitetssäkring av beslutsunderlag, inriktningar, 
övergripande projektstyrningsdokument. 

• Beskrivning av ekonomiska ramar och önskade resultat. 
• Kontinuerlig uppföljning av tid, innehåll och ekonomi samt 

säkerställa att det tas fram förslag på åtgärder vid avvikelser. 
• Stöd i beslutskoordinering. 
• Samordning av förslag till prioritering, eskalering och avvägningar 

inom projektet. 
• Vid behov sitta som ordförande i styrgrupp för projekt och tillsätta 

styrgrupper. 
• Utveckla och besluta systematik och arbetssätt för styrning av 

utpekade satsningar och projekt. 

Roller och ansvar 
Inriktningsstyrd samverkan innebär att kommunstyrelsen får ett större 
övergripande ansvar för stadsutveckling. Det innebär att kommunstyrelsen 



 

 

förväntas bereda inriktning och besluta om till exempel förslag om justerad 
inriktning och avvägning i strategiska målkonflikter för utpekade projekt.  

Stadsledningskontoret får, som kommunstyrelsens förvaltning, rollen att ta 
fram förslag till inriktningar för utpekade satsningar och projekt. 
Stadsledningskontoret förväntas också föreslå och underhålla de 
övergripande staden-gemensamma processer som krävs för att samordning 
och uppföljning ska fungera.  

Följande förändringar i mandat behövs vid ett införande av Inriktningsstyrd 
samverkan: 

Kommunstyrelsen får 
förtydligat och utökat 
ansvar och mandat för att:  

Nämnd/styrelse får 
skyldighet att inom sitt 
uppdrag och i samverkan: 

Stadsledningskontoret får 
av kommunstyrelsen 
förtydligat och utökat 
uppdrag att: 

• föreslå inriktningar för 
utpekade satsningar 
och projekt inför beslut 
i kommunfullmäktige 

• justera inriktningar för 
utpekade satsningar 
och projekt 

• besluta om avvägning 
av strategiska 
målkonflikter mellan 
och inom utpekade 
satsningar och projekt  

Det förändrade ansvaret 
och mandatet att i viss mån 
styra nämnders och 
styrelsers arbete bedöms 
troligen kräva justeringar 
av kommunstyrelsens 
reglemente. 

• fortsatt ansvar för att 
genomföra stadens 
stadsutveckling och för 
styrning av 
genomförandet. 

Beroende av vilken 
detaljnivå 
kommunstyrelsen önskar 
hålla styrning av utpekade 
satsningar och projekt på 
kan förtydliganden av 
reglementen och 
ägardirektiv komma att 
behövas. Sådana 
justeringar kan göras i 
ordinarie översyner. 

• kvalitetssäkra och 
bedöma förslag till nya, 
eller ny inriktning för, 
utpekade satsningar 
och projekt. 

• kvalitetssäkra och 
bedöma förslag till 
avvägning av 
strategiska 
målkonflikter mellan 
och inom utpekade 
satsningar och projekt  

• aktivt samordna och 
koordinera 
förvaltningars och 
bolags arbete 

 

 

 

 

 



 

 

Inriktningsstyrd samverkan och lokalsekretariatets uppdrag 
Vid en jämförelse av Inriktningsstyrd samverkan och lokalsekretariatets 
arbetsuppgifter framkommer att delar av lokalsekretariatets nuvarande 
verksamheter passar väl i den föreslagna modellens tre ansvarsområden.   

• Mål och riktning – lokalförsörjningsplanen är ett viktigt underlag av 
strategisk karaktär som syftar till att, genom att synliggöra 
lokalbehov och påföljande investeringsbehov, identifiera och följa 
upp framtida behov av lokaler för kommunal service, vilket är ett 
viktigt ingångsvärde i den långsiktiga planeringen av 
stadsutvecklingsarbetet.   

• Prioritering och fokus – Utifrån lokalförsörjningsplanen kan stadens 
behov av lokaler för kommunal service tydligt identifieras och 
integreras i arbetet med att prioritera och peka ut vilket fokus stadens 
stadsutvecklingsarbete behöver för att möta satta mål och 
inriktningar för staden som helhet.   

• Strategisk styrning av utpekade satsningar och projekt – När lokaler 
för kommunal service pekas ut som ett prioriterat fokus eller när det 
ska planeras och byggas ut kommunal service av strategisk karaktär 
finns möjlighet att styra detta på samma sätt som utpekade 
stadsutvecklingsprojekt.   

Det utkast till lokalförsörjningsprogram som lokalsekretariatet utarbetat i 
samverkan med stadens förvaltningar och bolag föreslås en plattform för 
strategisk styrning av lokalförsörjningen för kommunal service. Utöver 
arbetet med lokalförsörjningsplanen föreslås att det ska tas fram riktlinjer 
för hur styrningen och ansvarsfördelningen i lokalförsörjningsprocessen ska 
fungera. Lokalsekretariatet skulle efter beslut om antagande av programmet 
få en roll för den långsiktiga planeringen i lokalförsörjningsprocessen av 
kommunal service som ligger i linje med modellen Inriktningsstyrd 
samverkan. Införs även Inriktningsstyrd samverkan behandlas 
lokalförsörjning som andra stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen. 
Stadsledningskontoret gör dock bedömningen att stadens 
lokalförsörjningsprocess behöver genomlysas i sin helhet för att säkerställa 
en ändamålsenlig hantering av de frågor och ansvarsuppgifter som idag 
hanteras av lokalsekretariatet.  



 

 

 

Del 3 – Effekter och förutsättningar för 
införande av Inriktningsstyrd samverkan 

Styrkor och bedömda effekter   
Utifrån följeforskning, omvärldsbevakning, teoretisk bakgrund och de 
intervjuer som utredningen gjort med tjänstepersoner inom staden har 
styrkor och bedömda effekter av införandet av en strategisk 
planeringsfunktion under kommunstyrelsen enligt inriktningsstyrd 
samverkan sammanställts enligt nedan. 

Styrkor Bedömda effekter 

Tillför ett arbete med långsiktig planering i 
stadsutvecklingen vilken säkerställer 
gemensamma riktningar och mål för stadens 
arbete. Detta finns idag inte placerat på en 
nämnd eller styrelse. 

• Tydligt för både medborgare, 
näringsliv och hela stadens 
organisation om vad staden vill med 
stadsutvecklingen, vilket möjliggör 
kraftsamling med gemensam riktning 
för samtliga aktörer.  

• Underlättar sammanvägning av 
stadsutvecklingen med stadens övriga 
målsättningar för andra 
verksamhetsområden. 

• Ger möjlighet att ha en enhetlig och 
tydlig röst i den övergripande och 
långsiktiga stadsutvecklingen för 
staden 

Skapar förståelse för helheten och det blir 
lättare att sätta delar av stadsutvecklingen i 
sitt sammanhang genom utvecklade 
underlag 

•  Mer effektiv styrning såväl som 
arbetssätt och organisation baserat på 
bättre kunskapsunderlag och 
gemensam förståelse för helheten 

• Möjlighet att konstruktivt hantera 
prioriteringar och målkonflikter med 
ett hela-staden-perspektiv 

Tillskapar arbetssätt och processer för att 
möjliggöra mer effektiv samverkan för 
strategier, prioritering och fokus såväl som 
utpekade satsningar och projekt 

• Ökad styrning mot samverkan 
kommer leda till en mer effektiv 
framdrift. Detta som följd av att alla 
arbetar mot samma mål och att 
arbetet går i takt utifrån satt 
prioritering 

• Nya arbetsformer med en tydlig 
ansvarsfördelning skapar en utvecklad 
och effektiv samverkanskultur som i 
sin tur ger en ökad arbetsglädje 

• Nya arbetssätt möjliggör en tidigare 
identifiering av avvikelser från angiven 
inriktning   



 

 

Tydligare organisation i stadens arbete med 
stadsutveckling 

• Skapar en röd tråd i styrningen av 
stadsutvecklingen där 
kommunstyrelsen får ett uttalat 
beslutsmandat för riktning och 
övergripande prioritering för 
stadsutvecklingen, men där ansvar 
och mandat för framtagande av 
strategier, fysisk planering och 
genomförande ligger kvar på nämnder 
och styrelser. 

 

Begränsningar och förutsättningar 
Förslaget till funktion och ansvar för en strategisk planeringsfunktion inom 
stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen bygger på att nämnders 
och styrelsers ansvarsområden lämnas i huvudsak oförändrade, att 
kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag 
inom stadsutveckling och att kommunstyrelsen tar på sig ökade 
arbetsuppgifter i detta. Samtidigt innebär ett införande av Inriktningsstyrd 
samverkan att stadens styrkedja kompletteras med en formell hantering för 
samordnad styrning som inte funnits tidigare. Det innebär att politisk 
samverkan inom verksamhetsområdet kan ske genom tillskapande av nya 
forum och eller genom ordinarie ärendehantering. Det bör övervägas om 
införande av en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen 
också innebär behov av förändrade arbetsformer i kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget fungerar väl ihop med de 
förändringar i stadens styrsystem som anges i kommunfullmäktiges beslut 
om reviderad riktlinje för styrning uppföljning och kontroll (KF 2019-09-12 
§28) samt de bedömningar som kontoret gör i övrigt avseende behov av en 
utvecklad investeringsstyrning som lyfts i samband med överlämnandet av 
budgetförutsättningar 2020-2022 och som stadsledningskontoret i 
återremissen från kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla vidare 
inför budgetarbetet för 2021 och framåt. Bedömningen är dock att det 
fortsatt krävs en utveckling av nämnders och styrelsers interna styrprocesser 
och arbetsformer för att Inriktningsstyrd samverkan ska kunna fungera på 
ett ändamålsenligt sätt. Förslaget förutsätter även att det samordningsansvar 
och -mandat som finns utfördelat på nämnder och styrelser idag inte 
överförs till den föreslagna strategiska planeringsfunktionen under 
kommunstyrelsen utan ligger kvar som idag och ger underlag till en mer 
övergripande prioritering och fokus. Det gäller till exempel 
exploateringsverksamheten eller utpekade övergripande projekt. 



 

 

Fullt införd är Inriktningsstyrd samverkan beroende av att staden har en 
övergripande riktning för stadsutvecklingen, antingen som en politiskt 
driven vision eller som en framskriven utvecklingstrend att förhålla sig till. 
Utan detta blir det svårt att skapa engagemang kring gemensamma strategier 
och prioriteringar. Det innebär att kommunstyrelsen behöver engageras i 
övergripande mål och riktning för stadens långsiktiga stadsutveckling.  

Det kommer att ställas höga krav på en strategisk planeringsfunktion under 
kommunstyrelsen. Funktionen ska utveckla och leda en process som på 
olika nivåer ska bidra till ökad styrning av och förståelse för stadens 
stadsutvecklingsarbete ur ett helhetsperspektiv både inåt i staden och utåt i 
Göteborgssamhället. Det kommer att ställa krav på både förutsättningar 
avseende funktionens ansvar och mandat såväl som kompetens, erfarenhet 
och förmågor hos dem som bemannar funktionen. Vad gäller funktionens 
ansvar och mandat behöver det finnas beslutskraft och mandat för att leda, 
driva och upprätthålla den grad av samverkan som Inriktningsstyrd 
samverkan kräver. Funktionen kommer att behöva bemannas med 
kompetens och erfarenhet inom följande områden: 

• Förmåga att utveckla och processleda samverkan utifrån principen 
om tillitsbaserad ledning och styrning för att kunna delaktiggöra, 
tillvarata och skapa legitimitet för resultatet av samverkan ur ett 
helhetsperspektiv. 

• God förståelse för stadens styrflöden och organisation för att kunna 
utveckla en effektiv och tydlig samverkansprocess. 

• God förståelse för att arbeta med både delarna och helheten i 
stadsutveckling. Det kommer också att behövas kompetens inom 
sociala, ekologiska, och ekonomiska hållbarhetsfrågor samt vikten 
av att genom stadsutveckling tillgodose kommunal service. 

• God analytisk förmåga för att kunna hantera, bearbeta och 
sammanställa stora datamängder samt identifiera mönster och 
avvikelser. 

Resursbehov 
Inrättandet av en ny funktion för strategisk planering under 
kommunstyrelsen enligt Inriktningsstyrd samverkan innebär tillkommande 
arbetsuppgifter för stadsledningskontoret. Omfattningen i årsarbetstid beror 
på hur detaljerad kommunstyrelsen önskar att styrningen ska vara i de tre 
delarna av stadsutveckling; Mål och inriktning, Prioritering och fokus samt 
Utpekade satsningar och projekt. Idag har stadsledningskontoret liknande 
uppgifter inom till exempel omvärldsbevakning, lokalsekretariatet och det 
särskilda uppdraget med koordinering av Älvstaden, men även andra delar 
av kontorets arbete är närliggande de arbetssätt som föreslås för en ny 



 

 

funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen enligt 
Inriktningsstyrd samverkan. Funktionen kan införas successivt vilket skulle 
ge stadsledningskontoret möjlighet att värdera och prioritera resursbehovet 
och därmed även återkomma till kommunstyrelsen med mer fördjupade 
underlag i samband med kommande års budgetarbete. 

För nämnder och styrelser bedöms Inriktningsstyrd samverkan inledningsvis 
bara ha en marginell påverkan på resursbehov. En ökad tydlighet i stadens 
riktning och förmåga till övergripande prioriteringar inom stadsutveckling 
bedöms dock på sikt innebära betydande effektiviseringsvinster i arbetet 
inom förvaltningar och bolag. Förslaget innebär inga egentliga ytterligare 
arbetsuppgifter för förvaltningar och bolag och inte heller att några 
betydande arbetsuppgifter lyfts bort. Sammantaget är bedömningen att de 
arbetsuppgifter som förvaltningar och bolag inte längre behöver utföra eller 
som förs över till andra förvaltningar som mest motsvarar enstaka 
årsarbetstider.  

 

 

 

Stadsutveckling 
Henrik Levin 
Planeringsledare 
E-post: henrik.levin@stadshuset.goteborg.se 
Telefon 031-368 02 45 
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