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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

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

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

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

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

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

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

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

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

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

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

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

Syftet med denna policy 

Syftet med policyn är att slå fast Göteborgs Stads gemensamma åtaganden och styrande 

principer för arbetet med den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.  

Policyn, som är det övergripande reglerande styrande dokumentet inom den ekologiska 

dimensionen, syftar också till att förtydliga grundsatser som bärs vidare i övriga 

reglerande och planerande styrande dokument på området. 

Utifrån policyn kan nämnder och bolagsstyrelser komplettera med verksamhetsspecifika 

policydokument som en del av sin systematiska miljöledning1. 

Vem omfattas av policyn 

Denna policy gäller tillsvidare för samtliga nämnder och bolagsstyrelser samt reglerar 

inriktningen för det stadsövergripande arbetet. 

Bakgrund 

Göteborgs Stad har stärkt sin miljöstyrning på flera sätt. Kommunfullmäktiges beslut om 

miljö- och klimatprogrammets mål och strategier, samt det gemensamma 

miljöledningssystemet, utgör två bärande delar i stadens miljöstyrning. Denna policy 

innehåller åtaganden och styrande principer som ytterligare en del av förstärkningen.  

Göteborgs Stad stärker även sin styrning i förhållande till de globala hållbarhetsmålen 

och samtliga nämnder har fått förtydligat i sina reglementen att organisationerna ska driva 

ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 

2030. Där anges också att de tre dimensionerna ska samspela och stödja varandra. 

Åtaganden för den ekologiska dimensionen i denna policy är därför formade för att stödja 

direktiven för hållbar utveckling som en sammanhängande helhet. 

Koppling till andra styrande dokument 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram är det övergripande planerande styrande 

dokumentet för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling 

tillsammans med kommunfullmäktiges budget. Programmet visar riktningen och är den 

gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Det lägger 

grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030. Dessutom har staden 

program och planer som anger önskad utveckling inom specifika områden (Se Intranät 

och Miljöarbete i staden). 

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning har nära koppling till riktlinjen 

för styrning, uppföljning och kontroll och är ramverket för stadens miljöledningssystem. 

Den uttrycker stadens gemensamma basnivå för att styra den ekologiska dimensionen och 

syftar till att effektivisera styrningen så att staden ska få bättre förutsättningar att minska 

 
1 Se Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning 
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sin sammantagna negativa miljöpåverkan samt öka måluppfyllelsen i gemensamma mål. 

Dessutom finns ett antal rutiner som reglerar hanteringen av ett antal miljöaspekter (se 

intranät och Miljöarbete i staden). 

 

Denna policy fokuserar på den ekologiska dimensionen men med hänsyn till stadens 

ambitioner inom övriga dimensioner av hållbar utveckling som uttrycks i en stor mängd 

reglerande och planerande styrande dokument. På den sociala sidan finns starka 

beröringspunkter kring invånarnas livsmiljö och livsvillkor och på den ekonomiska kring 

tillväxt, attraktions- och innovationskraft. 

Stödjande dokument 

Det finns en rad olika stöd kopplade till den beslutade styrningen ovan. På stadens 

intranät2 finns vägledningar, filmer och mallar samlade för att underlätta förvaltningars 

och bolags miljöarbete.  

  

 
2 Miljöarbete i staden 
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Policy 
Så stärker vi styrningen 

• De ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling är 

varandras förutsättningar och behöver styras samordnat och långsiktigt. Den 

ekologiska dimensionen ska beaktas i allt beslutsfattande, tillsammans med den 

sociala och ekonomiska, för att vi ska finna hållbara alternativ som bidrar till god 

livsmiljö och trygga livsvillkor i Göteborg nu och i framtiden. Uppföljning och 

rapportering ska, i ett så tidigt och påverkbart skede som möjligt, lyfta eventuella 

målkonflikter för att den politiska ledningen ska kunna göra avvägningar. 

Så ser vi på vår roll 

• Göteborgs Stads organisation är genom sina många och skiftande roller och uppdrag 

en av de största lokala aktörerna för hållbar utveckling och ska ta en offensiv roll i att 

ställa om till det hållbara samhället och för att uppnå målen i Agenda 2030.  

• Göteborgs Stad ska vara en föregångare och profilera sig som en progressiv stad i att 

förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Miljö- och klimatarbetet ska 

präglas av mobilisering, kraftsamling och hög takt i genomförandet.  

Så tar vi ansvar  

• Tillsammans och var för sig ska Göteborgs Stads verksamheter ta ansvar för sin 

direkta och indirekta miljöpåverkan. Vi ska uppfylla lagar och andra krav med 

ambitionen att göra mer än lagen kräver. 

• Göteborgs Stads verksamheter ska sluta upp kring gemensamma miljö- och 

klimatmål för att minska stadens totala belastning och uppfylla de globala 

hållbarhetsmålen. Som viktig aktör i Göteborg sätter vi medvetet ambitiösa mål som 

driver på omställning och förändringstakt. 

• Vår organisations förutsättningar och handlingsutrymme är avgörande för förmågan 

att genomföra åtgärder och åstadkomma resultat. Därför ska det strategiska arbetet 

inriktas på att stärka eller omforma de strukturer som behövs för förändring. Det 

förutsätter en vilja att kompromissa och samarbeta för att motverka att specifika 

intressen står i vägen för långsiktigt hållbara lösningar. 

Så involverar vi  

• För att åstadkomma samhällsförändring i den takt som krävs, utvidgar vi gränsen för 

vad Göteborgs Stad råder över genom att samverka inom och utom staden med 

invånare, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och andra städer.  

• Göteborgs Stad ska skapa förutsättningar för att de som lever, besöker och verkar i 

staden kan agera hållbart. Vi sprider och kommunicerar data, kunskap och 

erfarenheter om hållbarhetsarbete och miljö- och klimatmål för att öka förståelse och 

handlingsvilja.  
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Så arbetar vi 

• Vi kombinerar systematiska, enhetliga arbetsformer med dynamiska och innovativa 

angreppssätt för största möjliga genomslag. Stadens gemensamma 

miljöledningssystem är basen som säkerställer en ordnad, integrerad och 

förbättringsinriktad styrning genom organisationens alla nivåer.  

• Det strategiska arbetet ska tackla utmaningar brett över uppdrags-, organisatoriska 

och kunskapsmässiga gränser. Ansatsen är att tänka nytt, testa, justera under arbetets 

gång och snabbt ställa om för ökad effekt. Det driver oss till ständig utveckling och 

ökad verkningsgrad av våra insatser. 

 

 


