
Hur arbetar Göteborgs Stad med Smart stad? 
I staden fördelar vi uppdrag, ansvar och befogenheter på olika förvaltningar och bolag. 

Ansvar för arbetet är därför fördelat enligt samma princip.  

Strategier finns i vissa fall beskrivna i av kommunfullmäktige beslutade styrande dokument 

med utpekade ansvariga nämnder eller bolag. Nämnder och styrelser har ansvar för att 

samråda med och aktivt söka samverkan med andra nämnder, bolag och styrelser när de 

egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för 

helhetssynen i genomförandet.  

I nedanstående tabell finns beskrivit olika fokusområde, uppdrag och ansvar samt befintliga 

styrning och styrande dokument som är beslutade av kommunfullmäktige.  

För frågor kontakta respektive ansvarig förvaltning eller bolag.  

 

Fokusområde Uppdrag och ansvar  Styrande dokument  

Användar-
involvering 
(boende, 
besökare, 
näringliv) 

Alla förvaltningar och bolag 
 
Business Region har ett särskilt ansvar för 
genomförande av Göteborgs stads 
näringslivsstrategiska program 
https://www.businessregiongoteborg.se/sv 

 
Konsument- och Medborgarservice har ett 
särskilt ansvar att samordna och utveckla 
service utifrån ett medborgarperspektiv 
Uppdrag och ansvar 
 
 
Riktlinje för e-förslag 

 
 
Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska 
program 2018-2035 
 
 
Göteborgs Stads 
program för utveckling 
av service till boende, 
besökare och företagare 
2017-2020 
 
Riktlinje e-förslag 

Digitalisering 
samt 
Informations- 
och 
kommunikations-
teknik (IKT) 
 

Intraservice ansvarar för att övergripande 
driva stadens digitaliseringsarbete och 
kommungemensamma interna tjänster 
Uppdrag och ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla förvaltningar och bolag ansvarar för sin 
verksamhetsspecifika utveckling 

Program för esamhälle 
 
Göteborgs Stads 
tjänsteplan för 
kommungemensamma 
interna tjänster 2019-
2021 
 
Göteborgs Stads 
bredbandsstrategi 
 
IKT-program för 
utbildningsområdet i 
Göteborgs Stad 
 
 

Ledning och 
styrning 

Stadsledningskontoret, ledningsstaben 
Uppdrag och ansvar 
 
 
 
 

Göteborgs Stads 
Innovationsprogram 
2018-2023 
 
Göteborgs Stads 
handlingsplan 2018-

https://www.businessregiongoteborg.se/sv
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2016320201625490.20163714023883
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9F8CACF824742DE9C125826B003B7138/$File/WEBVAZA22E.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9F8CACF824742DE9C125826B003B7138/$File/WEBVAZA22E.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9F8CACF824742DE9C125826B003B7138/$File/WEBVAZA22E.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/LISNATLDHE.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/LISNATLDHE.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/LISNATLDHE.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/LISNATLDHE.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/LISNATLDHE.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20130416-162050&dominoURL=https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/F5B3E6F5FC2F2B99C12583130047C6CA?OpenDocument&highlight=2,e-f%C3%B6rslag#Z7_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S97
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2016320201532213.20163714023883
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/BAC19995A31BAF81C1257D58002B0440/$File/LJIN9P4BAX.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9ED964765C630327C125833200444558/$File/WEBVB7K37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9ED964765C630327C125833200444558/$File/WEBVB7K37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9ED964765C630327C125833200444558/$File/WEBVB7K37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9ED964765C630327C125833200444558/$File/WEBVB7K37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/9ED964765C630327C125833200444558/$File/WEBVB7K37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/2FE56D1C97A99326C125809E0046A0C3/$File/JANNAHAH7V.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/2FE56D1C97A99326C125809E0046A0C3/$File/JANNAHAH7V.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/202AAE742AC07013C1257B1F0043FCEB/$File/WEBVB9637Y.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/202AAE742AC07013C1257B1F0043FCEB/$File/WEBVB9637Y.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/202AAE742AC07013C1257B1F0043FCEB/$File/WEBVB9637Y.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/stadsledningskontoret/organisation-och-ledning/ledningsstab/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQLczA0cTQNdA_yDLQ3dXY31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBp8D86/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/E4EA6E89EBEC4D31C12581D4004D3222/$File/LISNASYJJ4.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/E4EA6E89EBEC4D31C12581D4004D3222/$File/LISNASYJJ4.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/E4EA6E89EBEC4D31C12581D4004D3222/$File/LISNASYJJ4.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/D070F6436393BAE4C125825100343ACC/$File/WEBVAXH22H.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/D070F6436393BAE4C125825100343ACC/$File/WEBVAXH22H.pdf?OpenElement


 
 
 
 
 
Stadsledningskontoret, Brysselkontoret  

2019 för genomförande 
av Göteborgs stads 
Innovationsprogram 
2018-2023 
 
Göteborgs Stads 
handlingsplan för 
europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2019 

Stadsutveckling 
 
 
 
 
 
Miljö och energi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilitet och 
transport 
 
 
 
Plan- och 
byggfrågor 
 
 
Renhållning och 
avfallshantering 
 
 
 
 
Vattenförsörjning 
 
 
 

Sektorsövergripande integrerad plan för 
hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 
 
 
 
 
Miljö och klimatnämndens uppdrag och 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg energi 
https://www.goteborgenergi.se/ 
 
 
 
Trafiknämndens uppdrag och ansvar 
 
 
 
 
Byggnadsnämndens uppdrag och ansvar 
 
 
 
Renova https://www.renova.se/ 
 
Kretslopp och vatten Uppdrag och ansvar 
 
 
 
Kretslopp- och vattennämndens uppdrag och 
ansvar 

Sektorsövergripande 
integrerad plan för 
hållbar stadsutveckling i 
Göteborg 2014-2020 
 
 
Göteborgs Stads 
Miljöprogram 2013-2020 
 
Göteborgs Stads 
handlingsplan för miljön 
2018-2020 

 
Klimatstrategiskt 
program inklusive 
Energiplan för 
Göteborgs Stad 
 
Göteborgs Stads plan 
för miljöfordonsarbete, 
fordonspooler och stöd 
till introduktion av 
elfordon  
Målbild Koll2035 – 
Kollektivtrafikprogram för 
stomnätet i Göteborg, 
Mölndal och Partille 
 
Vision och strategi för 
Centrala Älvstaden 
 
 
Avfallsplan för 
Göteborgs Stad – 
regional avfallsplan 2020 
 
 
 
Vattenförsörjningsplan 
för Göteborgsregionen 

Säkerhet och 
beredskap 

Stadsledningskontoret, förvaltningsstaben 
Uppdrag och ansvar  

Säkerhetspolicy för 
Göteborgs Stad 
 
Göteborgs Stads riktlinje 
för informationssäkerhet 

 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/D070F6436393BAE4C125825100343ACC/$File/WEBVAXH22H.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/D070F6436393BAE4C125825100343ACC/$File/WEBVAXH22H.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/D070F6436393BAE4C125825100343ACC/$File/WEBVAXH22H.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/D070F6436393BAE4C125825100343ACC/$File/WEBVAXH22H.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/C10C2A2EEACE55C2C125826E00265C8E/$File/WEBVBCE22Q.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/C10C2A2EEACE55C2C125826E00265C8E/$File/WEBVBCE22Q.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/C10C2A2EEACE55C2C125826E00265C8E/$File/WEBVBCE22Q.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/C10C2A2EEACE55C2C125826E00265C8E/$File/WEBVBCE22Q.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2016320201920704.20163714023883
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2016320201920704.20163714023883
https://www.goteborgenergi.se/
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632020234438.20163714023883
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201753075349464
https://www.renova.se/
https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/forvaltningen-kretslopp-och-vatten/politik/namndens-uppdrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I2d_cz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDXt4wa/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2016320201715635.20163714023883
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2016320201715635.20163714023883
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20130416-162050&dominoURL=https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/33BE727B72ED048BC125810F00412C7D?OpenDocument&highlight=2,Sektors%C3%B6vergripande,integrerad,plan,f%C3%B6r,h%C3%A5llbar,stadsutveckling,i,G%C3%B6teborg,2014-2020#Z7_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S97
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20130416-162050&dominoURL=https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/33BE727B72ED048BC125810F00412C7D?OpenDocument&highlight=2,Sektors%C3%B6vergripande,integrerad,plan,f%C3%B6r,h%C3%A5llbar,stadsutveckling,i,G%C3%B6teborg,2014-2020#Z7_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S97
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20130416-162050&dominoURL=https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/33BE727B72ED048BC125810F00412C7D?OpenDocument&highlight=2,Sektors%C3%B6vergripande,integrerad,plan,f%C3%B6r,h%C3%A5llbar,stadsutveckling,i,G%C3%B6teborg,2014-2020#Z7_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S97
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20130416-162050&dominoURL=https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/33BE727B72ED048BC125810F00412C7D?OpenDocument&highlight=2,Sektors%C3%B6vergripande,integrerad,plan,f%C3%B6r,h%C3%A5llbar,stadsutveckling,i,G%C3%B6teborg,2014-2020#Z7_2B0Q8B1A08IF80INNBH9GG1S97
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/1DC31AAFFEF92576C1257C4600434185/$File/WEBVB8C37M.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/1DC31AAFFEF92576C1257C4600434185/$File/WEBVB8C37M.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/CD4303FB4ABDD38BC125837F002D4268/$File/MSKDB8BKV3.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/CD4303FB4ABDD38BC125837F002D4268/$File/MSKDB8BKV3.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/CD4303FB4ABDD38BC125837F002D4268/$File/MSKDB8BKV3.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6955BF37CC204A49C1257DF90028DC0B/$File/IJAN9UALN5.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6955BF37CC204A49C1257DF90028DC0B/$File/IJAN9UALN5.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6955BF37CC204A49C1257DF90028DC0B/$File/IJAN9UALN5.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6955BF37CC204A49C1257DF90028DC0B/$File/IJAN9UALN5.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/7C17B7BDC5C74399C12580C70033F612/$File/LISNAJKD7K.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/7C17B7BDC5C74399C12580C70033F612/$File/LISNAJKD7K.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/7C17B7BDC5C74399C12580C70033F612/$File/LISNAJKD7K.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/7C17B7BDC5C74399C12580C70033F612/$File/LISNAJKD7K.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/7C17B7BDC5C74399C12580C70033F612/$File/LISNAJKD7K.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/8CD685D4D0242D4FC1257B1F005371A2/$File/MORD96PJC8.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/8CD685D4D0242D4FC1257B1F005371A2/$File/MORD96PJC8.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/8CD685D4D0242D4FC1257B1F005371A2/$File/MORD96PJC8.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/27C28A7EFDD06472C125827C004732EA/$File/MSKDAY8HA7.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/stadsledningskontoret/organisation-och-ledning/forvaltningsstab/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQLczA0cTQNdA_yDLQ0tDA30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigD-pvJF/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-0
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/EA5AD897046A0B8AC1257BEA0049EFF7/$File/WEBVB7K38G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/EA5AD897046A0B8AC1257BEA0049EFF7/$File/WEBVB7K38G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/2A8DE6AB694CF7BFC1257C230027B5CF/$File/WEBVB7K38D.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/2A8DE6AB694CF7BFC1257C230027B5CF/$File/WEBVB7K38D.pdf?OpenElement

