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KOMMUNLEDNINGSKONTOR 
Utredningsadministratör 
Gustav Olsson 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2023-02-07 

Beslut om metodik för portföljstyrning av projekt 
och investeringar upphör att gälla  

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att Metodik för Portföljstyrning av projekt och 
investeringar på Samhällsutvecklingskontoret, beslutad av 
stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2017, 110 §, upphör att gälla från den 14 
februari 2023. 

Ärendet 

I stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2017, 110 §, beslutades om Metodik för 
Portföljstyrning av projekt och investeringar på Samhällsutvecklingskontoret. 
Arbetsmetodik på detaljerad nivå brukar enligt gängse rutiner inte beslutas på 
politisk nivå. Detta eftersom arbetsmetoder löpande utvecklas och förändras och 
tjänstemannaorganisationen omstruktureras med jämna mellanrum, med syftet 
att i ännu högre grad uppnå kommunens mål. Därmed är det inte lämpligt att ha 
dessa politiskt beslutade då det blir utmanande att hålla dem aktuella. Sedan 
beslutet togs har dessutom samhällsutvecklingskontorets organisation 
förändrats. 

Syftet med portföljsstyrningen är att prioritera investeringar och optimera värdet 
på de av samhällsutvecklingskontoret förvaltade kommunala anläggningarna. 
Detta görs med hjälp av systematiska och tydliga prioriteringsgrunder för alla 
investeringsmedel. Kommunfullmäktige tar ställning till prioriteringen av 
investeringsprojekt i och med att verksamhetsplanen beslutas. Portföljstyrningen 
är fortsatt en metodik som i vissa delar används av samhällsutvecklingskontoret i 
den ordinarie styrningen. Men då styrningens principer och innehåll förändras 
kontinuerligt är det mindre lämpligt att ha den beslutad på politisk nivå. 

Tjänsteutlåtande 
2023-01-03 
Dnr SBN 2023/22-04 
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Portföljindelning är ett exempel där det är olämpligt att fatta politiskt beslut om 
eftersom den behöver vara anpassad till rådande organisation och arbetssätt. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Metodik för Portföljstyrning av projekt 
och investeringar på Samhällsutvecklingskontoret, Dnr SBN 2017/182-09, att 
upphöra från den 14 februari 2023. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Kristina Magnell 
Utvecklingsledare 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Metodik för Portföljstyrning av projekt och investeringar 
på Samhällsutvecklingskontoret, daterat den 18 april 2017  

2. Metodik för portföljstyrning, lång version, daterat den 24 mars 2017 

Expedieras 

Kristina Magnell, Utvecklingsledare  
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