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Vad är beslutat och varför?
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Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10

SLK får i uppdrag att uppdatera tidigare utredning med inriktningen om fyra nya nämnder:

• Nämnd med ansvar för fysisk planering 

• Nämnd med ansvar för exploatering 

• Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark 

• Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

Andra inriktningar som också framgår av beslutet:

• Funktionen för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen stryks från 
utredningen. Istället får nämnden för fysisk planering en särställning avseende den strategiska 
planeringen. 

• Planering av trafik- och transportsystemfrågor läggs på nämnden med ansvar för fysisk planering. 

• Den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2022/2023.

• Det reviderade underlaget ska ha en sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling som 
utgångspunkt. Utredningen gällande ÄUAB samt hur planerande verksamheten i bolaget ska 
avvecklas ska beaktas.
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Vad är syftet med uppdraget?

• Syftet är att Göteborgs Stad ska skapa en 

organisation som ger en mer sammanhållen 

stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, 

genomförande som förvaltning av staden. 

• Förändringen ska bidra till ökad effektivitet 

och transparens i arbetet med 

stadsutveckling för boende, besökare och 

näringsliv.
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Hur och när genomförs 
uppdraget?
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Uppdraget utförs i två delar

Planera och förbereda 

genomförande

GenomförandeUppdatering och  

komplettering av 

tidigare underlag

2022/2023

Del 1 Del 2

• Inriktningen är att en ny organisation ska träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023
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Fokusområden för del 1

• kartläggning av strategiska planering inom befintlig organisation

• kartläggning av uppdrag och resurser gällande fysiska planering med 

koppling till PBL-processer

Strategisk 

planering

• finansierings- och ekonomistyrningslogik inom respektive nämnd 

• finansiering och flöden inom exploaterings-/stadsutvecklingsprocessen

Ekonomiska 

flöden

• Identifiera relevanta processer och arbetssätt samt fördelning av 

ansvar/beslutsmandat inom dessa

• Förändringar i berörda nämnders uppdrag och organisation

Processer och 

arbetssätt
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Projektorganisation för del 1 i uppdraget

Beställare

Kommunstyrelsen

Styrgrupp

Stadsdirektörens styrgrupp med berörda 

tjänstepersoner

Projektgrupp

Planeringsledare med kompetens 

inom följande områden:

Utredning

Ekonomi

Stadsutveckling

Juridik

Kommunikation

Arbetsgrupper och enskilda intervjuer

Representanter från förvaltningar och bolag eller 

andra sakkunniga (inkl SLK)

Samordningsgrupp

(Direktörsnivå)

Stadsbyggnadskontoret

Fastighetskontoret

Trafikkontoret

Park- och naturförvaltningen

Lokalförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Förvaltningen kretslopp och vatten

Älvstranden Utveckling AB

--------------------------

Samordningsgrupp Plus

Kulturförvaltningen

Miljöförvaltningen

Förvaltnings AB Framtiden 

Göteborg Energi AB

Socialförvaltningen NN

Higab

Politisk 

referensgrupp

Central 

samverkansgrupp 

(CSG)
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Berörda nämnder och bolagsstyrelser

• Utifrån inriktningen i uppdraget, som till delar tar avstamp i tidigare utredning av facknämndernas 
organisation, är följande verksamheter närmast berörda:
– Byggnadsnämnden

– Fastighetsnämnden

– Trafiknämnden

– Park- och naturnämnden

– Lokalnämnden

– Idrotts- och föreningsnämnden

– Älvstranden Utveckling AB   

• Därtill berörs ytterligare verksamheter som utifrån sina uppdrag bidrar med olika leveranser/perspektiv i 
stadsutvecklingen. Dessa är i första hand: 
– Kretslopp och vattennämnden

– Kulturnämnden

– Miljö- och klimatnämnden

– Socialnämnderna Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst

– Göteborgs Energi AB

– Förvaltnings AB Framtiden

– Higab
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Kommunikation
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Kommunikation kring uppdraget

• Kommunikationen bygger på fattade beslut och fakta.

• Samordningsgruppen kommunicerar i linjen enligt 

överenskommelser i samordningsgruppen. 

• Projektet utvecklar former för tidig dialog med fackliga 

organisationer. 

• Uppdaterad information finns på intranätets sida 

”Förändringsuppdrag i staden”

– Nyheter

– Kommunikationsmaterial

– Frågor och svar
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Bakgrund – tidigare 
utredning
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Tidigare utredning – en översikt

2016 2017 2018 2019 2020

FORTSATT UTREDNING

• Tidplan och inriktning på fortsatt utredning (KS 

2018-06-20, § 618)

• Beslut om delutredningar –

lokalförsörjning och förvaltning 
(KF 2019-03-28, § 15)

• Beslut om delutredning – strategisk 

planeringsfunktion (KF 2020-03-19, § 17)

FAS 1

• Fastställande av 

utredningsdirektiv

(KS 2016-03-02, § 129)

• Beslut om inriktning 

inför utredningens 

andra fas (KS 2016-

12-14, § 801)

FAS 2

• Bekräftad inriktning och 

arbetssätt för 

utredningens andra fas 

(KS 2017-02-08, § 108)

• Beslut om SLK:s förslag 

enligt slutrapportering 

(KF  2018-03-22, § 15)
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Kort om tidigare utredning

• Utredningen genomfördes i två faser och slutrapporten som innehöll stadsledningskontorets 

förslag till förändrad organisation behandlades i kommunfullmäktige 2018-03-22 § 15.

• Kommunfullmäktige beslutade

– Att inte genomföra den föreslagna etableringen av fyra nya nämnder med ansvar inom 

stadsutvecklingsområdet.

– Att genomföra av två mindre omfattande förändringar samt ett uppdrag till social resursnämnd och 

nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning om ökad samverkan när det gäller utförande av 

samhällsorienteringsinsatser.

• Stadsledningskontoret fick i uppdrag att fortsatt utreda och klargöra hur några av 

delförslagen skulle kunna realiseras i frånvaro av nyetablering av de fyra nämnderna inom 

stadsutvecklingsområdet.

– Utöver en överföring av vissa administrativa uppgifter avseende lokalförsörjning fattades inga beslut om ett 

genomförande i samband med kommunfullmäktiges behandling av dessa fortsatta utredningsuppdrag.
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Den tidigare utredningens förslag

• Fyra nya nämnder: 

– Nämnd med ansvar för fysisk planering 

– Nämnd med ansvar för exploatering 

– Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark 

– Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

• Följande nämnder skulle därmed upphöra i sin nuvarande form: byggnadsnämnden, 

fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden.

• Befintliga nämnder med ett förändrat uppdrag 

– En strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet direkt under kommunstyrelsen

– Idrotts- och föreningsnämnden kvarstår, medan delar av uppdraget (byggande och fastighets-

/anläggningsförvaltning) överförs till nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till 

byggnader

• Kretslopp och vattennämnden föreslogs kvarstå med oförändrat uppdrag
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Kontakt

Stadsledningskontoret

Ärende och utredning

Mats Odhagen

mats.odhagen@stadshuset.goteborg.se

031-368 02 46


