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Kompletterande uppföljning augusti 2021 återrapportering av uppdrag
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2019, att säga upp hyresavtal för
StoraTeatern, förklaras fullgjort.
2. Park- och naturnämndens uppdrag, givet i budget 2019, att uppdatera Göteborgs
Stads återvinningspolicy för papperskorgar, förklaras fullgjort.
3. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att samordna klimatsäkringsarbetet
samt inleda dialog med staten om finansiering, förklaras fullgjort.
4. Kommunstyrelsens uppdrag, givet i budget 2020, att tillsammans med stadens
samtliga nämnder och styrelser, utifrån rekommendationerna i Normer som skaver,
Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbetet
förklaras fullgjort.
5. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att utreda huruvida
krav på medlemskap i en förening behöver vara en förutsättning för stöd, förklaras
fullgjort.
6. Kretslopp och vattennämndens uppdrag, givet i budget 2020, att bistå park- och
naturnämnden i arbetet med att få bukt med råttproblematiken i staden, förklaras
fullgjort.
7. Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2020 att säkerställa barns tillgång till kultur
genom barnkulturplanen, förklaras fullgjort.
8. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet i budget 2020 att revidera samtliga
ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument i stället ersätts med
generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, förklaras fullgjort.
9. Grundskolenämndens uppdrag, givet i budget 2021, att implementera
Skolenhetsutredningens principer, förklaras fullgjort.
10. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att fortsätta utveckla
samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och skolor för att
anläggningarna i staden ska både anläggs, finansieras, nyttjas och drivas så effektivt
som möjligt, förklaras fullgjort.
11. Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att tillse att stadens
matupphandlingar ställer krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande
svensk nivå, förklaras fullgjort.
12. Inköp och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att verka för att
stadens matupphandlingar utformas så att även mindre och lokala producenter har
möjlighet att delta. Förutsättningarna för närodlad mat ska stärkas, exempelvis genom
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uppdelade produktkategorier, ökad andel färska råvaror och tidig dialog med lokala
leverantörer, förklaras fullgjort.
Inköp- och upphandlingsnämndens uppdrag, givet i budget 2021, att utreda
möjligheterna för att i större utsträckning tillåta inköp av viltkött till stadens kök,
förklaras fullgjort.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag, givet i budget 2021, att i
samverkan med Business Region Göteborg AB inrätta ett International Center i
Göteborg, förklaras fullgjort.
Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet i budget 2021, att tillsammans med
berörda nämnder och styrelser att fortsätta ta tillvara de goda exempel som finns i
Gårdsstensmodellen för att på sikt implementera i andra utanförskapsområden,
förklaras fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-01-31 §10 till trafiknämndens att fortsätta söka
ytterligare extern finansiering till Stadsutveckling station Haga, förklaras fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att ta fram en mer
specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid
Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell
nivå och inom EU, förklaras fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att sammanställa
omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det
rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv, förklaras
fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-04-25 §19 till Gryaab AB att ta fram en tidsplan
för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske,
förklaras fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-01-23 §10 till Higab AB att överta fastigheten
Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden AB, förklaras
fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 §8 till kommunstyrelsens att vid
kommande revidering av Göteborgs Stads Leasing AB:S ägardirektiv,
Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv och trafiknämndens reglemente
analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri
fordonsflotta, förklaras fullgjort.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 §12 till Förvaltnings AB Framtidens att
under 2021 besluta om ur bolaget fram till 2025 ska ställa om sin bostadsproduktion
till en halverad klimatpåverkan både för nybyggnad och vid ombyggnad, förklaras
fullgjort.

Sammanfattning

Ärendet innehåller återrapportering av uppdrag givna av kommunfullmäktige i samband
med budgetbeslut eller vid annat beslut och ska ses som ett komplement till den
delårsrapport per 31 augusti 2021 som återrapporteras till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Då uppdragen är många till sin mängd och olika till sin karaktär
arbetar stadsledningskontoret med återrapportering av uppdragen på tre olika sätt,
checklista, samlingsärende och egna ärenden. Allt för att möjliggöra löpande återkoppling
och uppföljning till kommunfullmäktige på mest ändamålsenliga sätt. I detta ärende
återrapporteras uppdragen som en checklista.
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet bygger på nämnder och styrelsers återrapportering av uppdrag som de erhållit
från kommunfullmäktige. Den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen får i det
här ärendet ingen påverkan om inte den bilagda rapporten föranleder nya beslut.

Bilaga

Kompletterande uppföljning augusti 2021 - återrapportering av uppdrag
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Ärendet

Som en del av uppföljningsstukturen och som komplement till Göteborg Stads
delårsrapport augusti 2021 lämnas här kompletterande uppföljning augusti 2021 återrapportering av uppdrag, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta ärende
är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget och de uppdrag som återfinns där
samt beslut om uppdrag utöver budget.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsarbetet syftar till att tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att
åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget, följa upp andra uppdrag
fattade utanför budget och att följa dess verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv.
Detta särskilda ärende innehåller återrapportering av uppdrag och ska ses som ett
komplement till den delårsrapport augusti per augusti 2021 som återrapporteras till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Status på uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och styrelser
I dagsläget finns det drygt 400 aktiva uppdrag som inte har förklarats fullgjorda av
kommunfullmäktige. Uppdragen har beslutats av kommunfullmäktige och är utlagda på
nämnder och styrelser att fullgöra. Då uppdragen är många till sin mängd och olika till sin
karaktär arbetar stadsledningskontoret med återrapportering av uppdragen på tre olika
sätt, checklista, samlingsärende och egna ärenden. Allt för att möjliggöra löpande
återkoppling och uppföljning till kommunfullmäktige på mest ändamålsenliga sätt. I detta
ärende återrapporteras uppdragen som en checklista. Detta ärende ska ses som ett
komplement till den delårsrapport per augusti 2021 som lämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Nämnder och styrelser har i samband med uppföljningen per augusti beskrivit nuläget
inom uppdragen. De uppdrag som redovisas i bilagan till detta tjänsteutlåtande Kompletterande uppföljning augusti 2021 - återrapportering av uppdrag bedömer
stadsledningskontoret som fullgjorda i och med denna rapport, om inget annat beslutas.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör
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1 Inledning
Inledning
I samband med och som en del av, delårsrapport augusti 2021 redovisas också de
uppdrag som nämnder och bolag rapporterat in som genomförda. I denna rapport
återfinns de uppdrag som återrapporteras genom så kallad checklista.

2 Status på uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och
styrelser
I dagsläget finns det drygt 400 aktiva uppdrag, som inte har förklarats fullgjorda i
kommunfullmäktige, utlagda på nämnder och styrelser. Det är de uppdrag som lämnats
av kommunfullmäktige utanför budget från 2016 till och med augusti 2021 samt de
uppdrag som lämnats i budget 2019, budget 2020 samt budget 2021.
Nämnder och styrelser har i samband med delårsrapport augusti beskrivit arbetsläget på
uppdragen. Uppdragen fördelas med status som avslutats (64), pågående (287) och ej
påbörjat (63). Arbetsläget på samtliga uppdrag presenteras på stadens
uppföljningsportal.
Då en stor mängd uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige arbetar
stadsledningskontoret med återrapportering i tre nivåer: checklista, samlingsärende samt
egna ärenden. De uppdrag som nämnder och styrelser har rapporterat som avslutade och
där stadsledningskontoret bedömer att återredovisningen till KS/KF ska ske i egna
ärenden eller i samlingsärenden ligger i denna rapport kvar som pågående uppdrag.
Nedanstående uppdrag i avsnitt 2.1 och 2.2 har rapporterats som genomförda i
nämnd/styrelse i delårsrapporten augusti eller tidigare. Dessa uppdrag bedömer
stadsledningskontoret ska återrapporteras till kommunfullmäktige i checklista och
därmed föreligger inget behov av återrapportering till i egna ärenden eller i
samlingsärenden. Stadsledningskontoret ser uppdragen som fullgjorda och de återfinns
inte som aktiva uppdrag i uppföljningsportalen framgent utan ses som avslutade, om
inget annat beslutas.
Ytterligare 20 genomförda uppdrag ska inom den kommande tiden redovisas till
kommunfullmäktige i eget ärende och 13 stycken ska återrapporteras i samlingsärende.

2.1 Slutredovisning av uppdrag från KF:s budget 2019-2021
Uppdrag

Budget

Kommentar

Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp
hyresavtal för Stora Teatern

2019

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i
samband delårsrapport augusti 2021.

Park- och naturnämnden ges i uppdrag att
uppdatera Göteborgs Stads
återvinningspolicy för papperskorgar

2019

Uppdraget omhändertaget i Göteborgs Stads
Avfallsplan för 2021–2030 antagen i KF
2020-12-10 §18

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

2019

KS 2020-05-06, uppdraget förklaras fullgjort i
delårsrapport mars 2020 för
kommunledningen, dnr 0419/19.
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Uppdrag

Budget

Kommentar

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

2020

Dnr 0423/20. Kontinuerligt.se budget 2021
dnr 1671/20

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

2020

Uppdraget med dnr 0424/20 förklarat
genomfört i KS 2021-02-10 § 90 Årsrapport
2020 för kommunstyrelsen (dnr 0254/20).

Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag
att utreda huruvida krav på medlemskap i en
förening behöver vara en förutsättning för
stöd.

2020

Rapporterad till nämnd kvartal 2

Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag
att bistå Park- och naturnämnden i arbetet
med att få bukt med råttproblematiken i
staden.

2020

Rapport färdig, kommunicerat till nämnden
25/8.

Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa
barns tillgång till kultur genom
barnkulturplanen.

2020

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i
samband med delårsrapport augusti 2021.

Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att
revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning
om mål- och inriktningsdokument i stället
ersätts med generell skrivning i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

2020

Samtliga direkt underställda bolags
ägardirektiv är uppdaterade och beslutade i
KF.

Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att
revidera samtliga ägardirektiv, med
prioritering på de bolag som i nuläget har
positiva ekonomiska resultat, med
avkastningskrav som minst motsvarar
branschnivå.

2020

Direkt underställda bolags ägardirektiv har
uppdateras med avkastningskrav där det är
möjligt och lämpligt. I övrigt direkt
underställda bolag har ägardirektiv
kompletterats med effektivitetskrav.

Grundskolenämnden får i uppdrag att
implementera Skolenhetsutredningen
principer.

2021

Grundskolenämnden gav förvaltningen
samma uppdrag den 24 juni 2020.
Uppdraget från nämnden förklarades fullgjort
den 18 maj 2021 § 130.

Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag
att fortsätta utveckla samverkansformer och
partnerskap med föreningsliv och skolor för
att anläggningarna i staden ska både
anläggs, finansieras, nyttjas och driftas så
effektivt som möjligt.

2021

Fortsatta aktiviteter: utredning av juridiska
förutsättningar, samt sammanställning av
resultat av fortsatta dialoger med RF-SISU
och en referensgrupp med idrottsföreningar
om föreningslivets perspektiv på privata
investeringar i idrottsanläggningar.

Inköp och upphandlingsnämnden får i
uppdrag att tillse att stadens
matupphandlingar ställer krav på
miljöhänsyn och djurskyddsregler
motsvarande svensk nivå.

2021

I alla Inköp och upphandlings
matupphandlingar för staden ställs krav på
miljöhänsyn och djurskyddsregler
motsvarande svensk nivå.

Inköp och upphandlingsnämnden får i
uppdrag att verka för att stadens
matupphandlingar utformas så att även
mindre och lokala producenter har möjlighet
att delta. Förutsättningarna för närodlad mat
ska stärkas, exempelvis genom uppdelade
produktkategorier, ökad andel färska råvaror
och tidig dialog med lokala leverantörer.

2021

Stadens livsmedelsavtal ger viss möjlighet
att köpa lokalt från små producenter.
Leverantörer har lokala underleverantörer,
t.ex. grönsaksodlare. Avtal med små lokala
leverantörer, t.ex. konditorivaror för
avhämtning och Gröna Gårdar med nötkött.

Inköp- och upphandlingsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheterna för att i
större utsträckning tillåta inköp av viltkött till
stadens kök.

2021

Förvaltningen säkerställer att
verksamheterna kan köpa viltkött genom att
lägga till ett antal viltköttsprodukter (svenskt
kött) till befintligt avtal. Förvaltningen
samverkar i nätverk kring viltkött med
Jordbruksverket och Länsstyrelsen.
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Uppdrag

Budget

Kommentar

Nämnden för Arbetsmarknad och
vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan
med BRG inrätta ett International Center i
Göteborg.

2021

Ett International Center har öppnat.

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder och
styrelser att fortsätta ta tillvara på de goda
exempel som finns i Gårdsstensmodellen för
att på sikt implementera i andra
utanförskapsområden.

2021

Gårdstensmodellens processer och goda
exempel har omhändertagits i och tas
löpande om hand i genomförandet av
insatser i koncernens strategi för
utvecklingsområden.

2.2 Slutredovisning av uppdrag från KF givna utanför budget
Uppdrag

Datum, §

Kommentar

Trafiknämnden får i uppdrag att
fortsätta söka ytterligare extern
finansiering till Stadsutveckling station
Haga

2019-01-31 §10

Trafiknämndens sammanträde 202103-18 § 111 0589/15Ansökan om
Stadsmiljöavtal, cykelgarage vid Station
Haga1.Trafiknämnden anteckningar
skriftlig information till protokollet.

Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en
mer specifik beräkning av kostnaden för
att införa reningssteg för
läkemedelsrester vid Ryaverket, samt
att undersöka möjligheter till extern
medfinansiering från nationell nivå och
inom EU

2019-04-25 §19

Styrelsen beslutade den 5 februari
2021 att godkänna återrapporteringen
av uppdraget som därmed ses som
avslutat. Gryaab har redogjort för
uppdraget i avsnitt 3.3.1 i delårsrapport
mars.

Gryaab AB får i uppdrag att
sammanställa omfattningen av
utsläppen av läkemedelsrester från
Ryaverket, vilka substanser det rör sig
om, samt dess konsekvenser utifrån
miljö- och hälsoperspektiv

2019-04-25 §19

Styrelsen beslutade den 5 februari
2021 att godkänna återrapporteringen
av uppdraget som därmed ses som
avslutat. Gryaab har redogjort för
uppdraget i avsnitt 3.3.1 i delårsrapport
mars.

Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en
tidsplan för hur snabbt införande av
läkemedelsrening vid Ryaverket skulle
kunna ske

2019-04-25 §19

Styrelsen beslutade den 5 februari
2021 att godkänna återrapporteringen
av uppdraget som därmed ses som
avslutat. Gryaab har redogjort för
uppdraget i avsnitt 3.3.1 i delårsrapport
mars.

Higab AB får i uppdrag att överta
fastigheten Heden 44:1 från Liseberg
AB genom förvärv av Hotell Liseberg
Heden AB.

2020-01-23 §10

Bolaget förvärvades 2021-04-01.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid
kommande revidering av Göteborgs
Stads Leasing AB:S ägardirektiv,
Göteborgs Stads Parkering AB:s
ägardirektiv och trafiknämndens
reglemente analysera om dessa kan
justeras så att de starkare stödjer målet
om en fossilfri fordonsflotta.

2020-03-19 §8

KS 2021-04-21 KS delårsrapport mars

Förvaltnings AB Framtiden får i
uppdrag att under 2021 besluta hur
bolaget fram till 2025 ska ställa om sin
bostadsproduktion till en halverad
klimatpåverkan både för nybyggnad
och vid ombyggnad.

2020-06-16 §12

Styrelsen beslutade 2020-09-02 samt
2021-06-17 om en strategi samt riktlinje
för hur klimatkrav ska ställas så att all
ny- och ombyggnad efter 2025 ska ske
med minst en halverad klimatpåverkan
jmf år 2020.
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