
 

Yttrande S 

Kommunstyrelsen 

2018-11-21 

Ärende 2.1.1 

 

 

 

Yttrande om förslag till budget 2019 och flerårsplaner 2020–2021 

 

 

Det nu förestående budgetbeslutet fattas i ett läge där det finns flera osäkerhetsfaktorer att 

värdera och behandla. Inte minst är det oklart hur budgetprocessen på den statliga nivån, som 

ju har betydande inverkan på villkoren för den kommunala nivån, kommer att landa. 

 

Med de förutsättningarna har vi valt ett upplägg som i praktiken ger en hantering i två eller 

flera steg.  

 

Inför detta budgetbeslut väljer vi att stå kvar vid det S-förslag till budget som antogs av 

kommunfullmäktige i juni. Vi har gjort ett tillägg i form av ett analys- och åtgärdsuppdrag till 

stadsledningskontoret i själva budgetyrkandet. I övrigt är ingenting ändrat. 

 

Om S-förslaget till budget skulle fastställas av kommunfullmäktige ser vi framför oss att en 

eller flera revideringar och/eller kompletteringar kommer att behöva genomföras. Det vore då 

rimligt att, till att börja med, vänta in resultatet av budgetprocessen på den statliga nivån och 

låta det bli en av ingångarna i en första revidering/komplettering. 

 

Vi konstaterar att stödet till vissa ensamkommande är en av flera frågor som då, utifrån den 

linje som väljs på den statliga nivån, kommer att behöver redas ut. Under 2017–2018 har 

insatser och aktiviteter – inom Göteborgs Stad och med hjälp av organisationer som bedriver 

stödjande verksamhet – möjliggjorts av tillfälliga statliga kommunbidrag.   

 

I en sådan första revidering/komplettering är det i så fall vår avsikt att även föra in en rad 

Göteborgs Stad-specifika frågor som tillkommit sedan budgetbeslutet i juni och som behöver 

klargöras för 2019. Merparten av dessa är inkluderade i det kompletterande budgetunderlag 

som stadsledningskontoret tagit fram. 

 

Det är, i det sammanhanget, vår avsikt att säkra finansiering för 2019 för bl a fri simskola i 

förskoleklass, central inventerarpool för inventering av enkelt avhjälpta hinder, 

överförmyndarverksamheten (på nivån 5 mnkr), insatser för att motverka antisemitism samt 

näringslivsstrategiskt program och Sahlgrenska Science Park. 

 

Vi gör bedömningen att eventuella tillkommande kostnader för sådana finansieringsinsatser 

utan några större problem bör kunna matchas med motsvarande neddragningar av de centrala 

posterna allmän reserv och/eller beredskap för nämndernas användning av eget kapital. 

 

Vi noterar att stadsledningskontoret har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation inför 2019. 

Detta är ytterligare en frågeställning som skulle kunna bli aktuell för en första 

revidering/komplettering av budgeten. 



Yrkande S 

Kommunstyrelsen 

2018-11-21 

Ärende 2.1.1 

 

 

Förslag till beslut angående budget 2019 och flerårsplaner 2020–2021 

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att  Socialdemokraternas förslag till budget för 2019 fastställs med de mål, riktlinjer och 

uppdrag som anges inom de olika verksamhetsområdena samt att utdebiteringen av 

den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för 

inkomst under år 2019 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. 

 

att  Socialdemokraternas förslag till flerårsplaner för åren 2019–2021 fastställs som 

underlag för den fortsatta planeringen. 

 

Angående kommunstyrelsens befogenheter 

 

att  kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om fördelning av medel upptagna 

kommuncentralt. 

 

att  kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och 

ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att 

de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. 

 

att  kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och 

styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att 

åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning 

och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag som är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap 1 § kommunallagen. 

 

att  kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om utdelning upp till maximalt 810 300 tkr 

från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. 

 

att stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 

grundlig analys av hur budgeten kan och bör revideras utifrån nya budgetbeslut på den 

statliga nivån samt andra viktiga förändringar av omvärldsförutsättningarna. 

 

Angående prioriteringskriterier 

 

att följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 

 

1.  Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudfrågan” 

2.  Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter lokalförvaltningens tekniska bedömning 

och grundskolenämndens verksamhetsbedömning) 

3.  Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt 

utsatta områden prioriteras 

 



att följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 

 

1.  stadsdelar som riskerar att inte nå eller bibehålla full behovstäckning 

2.  stadsdelar med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i 

närområdet 

3.  stadsdelar med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. 

Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras. 

 

Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym 

 

Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning 

avser såväl stadens bolag som kommunen och sker via stadens finansfunktion. För 2019 

bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 53 mdkr.  

 

I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om 

ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB ska 

finansiera utdelning till staden. För 2019 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 6 

mdkr, varav 3,5 mdkr avser Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa 

lån. 

 

att  Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2019 får uppgå till maximalt 53 

miljarder kr. 

 

att  Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2019 får 

uppgå till maximalt 6 miljarder kr. 

 

Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 6 miljarder kr, ingår nedanstående borgen till Stadshus 

AB.  

 

att  Göteborg Stad (org. nr 212000–1355) såsom för egen skuld skall ingå borgen för 

Göteborg Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 3,5 miljarder kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Angående Göteborgs Stadshus AB 

 

att  Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 

2019 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: 

BRG, Business Region Göteborg AB  40 700 tkr 

Göteborgs Stadsteater AB   110 900 tkr 

Got Event AB    181 700 tkr 

 

Angående stadsdelsnämnderna, social resursnämnd, förskolenämnd och 

grundskolenämnd 

 

Att  avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2019 i enlighet med bilaga 1–

7 till budgeten, att gälla fr o m den 1 januari 2019. 

 

 

 

 



Angående fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter 

 

att  fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 

fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast 

egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kr. 

 

att  fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för 

utbyggnad av antagna detaljplaner. 

 

att fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 

nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 

tomträttsupplåten fast egendom. 

 

att  fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kr per ärende sälja eller 

med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där 

nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör 

bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i 

kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms 

behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m2 

per ärende. 

 

att  fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kr per ärende sälja eller 

med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige 

beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens 

fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte 

längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. 

 

Angående investeringar 

 

att nämndernas specifikation avseende investeringar fastställs enligt bilaga 8 
 

 

Förslag till taxor och avgifter inom välfärdsområdet 

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk omsorg) 

Bilaga 2 Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller boende 

Bilaga 3 Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning 

Bilaga 4 Taxa för barn i feriehem och barnkolonier 

Bilaga 5 Avgift inom musik- och kulturskolor 

Bilaga 6 Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 

Bilaga 7 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL 

 
Investeringar 

Bilaga 8 Investeringar nämnder 

 

 

 

 

 

  



* Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten och kan komma att ändras om 

Skolverket ändrar denna. 

 

Så här beräknas avgiften 

o Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst före skatt). 

o Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 januari 2019 46 080 kr per 

månad*.  

o Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg påverkar avgiften 

oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”. 

o I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till båda hushållen om 

båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då platsinnehavare och därmed 

betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift utifrån hushållets bruttoinkomst. 

o Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen avgift. 

o Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift. 

o För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. Barn i familjehem räknas 

inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är 

platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 

o För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För placering 15 timmar per vecka 

eller mindre betalas ingen avgift. 

o Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande. Juli månad är avgiftsfri. 

Allmän förskola 

o Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria. 

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös 

o För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslös betalas halv avgift. 

o För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas halv 

avgift. 

o För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas hel 

avgift. 

o För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas ingen 

avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas hel avgift. 

Vid längre tids sjukdom 

o Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a kalenderdagen till och med 

sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas. 

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader 

o Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar 

väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet fått en placering, 

minskas för de antal dagar förseningen varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid 

avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala 

förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i boendestadsdelen samt till minst en kommunal förskola eller 

familjedaghem (pedagogisk omsorg) i en närliggande stadsdel.  

Bilaga 1. Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) från och 

med 2019-01-01 

Barn i förskola och 

familjedaghem 

(pedagogisk omsorg) 

Barn 0-2 år Barn 3-5 år 

Gäller fr.o.m. augusti det år barnet 

fyller tre år 

 % av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

% av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

Barn 1, yngsta barnet 3,0  1 382:- 2,0 922:- 

Syskonavgift barn 2 2,0     922:- 1,0 461:- 

Syskonavgift barn 3 1,0     461:- 1,0 461:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Barn i fritidshem och 

familjedaghem 

(pedagogisk omsorg) 

Barn 6-9 år Barn 10 – 13 år 

Gäller fr.o.m. augusti det år barnet 

fyller tio år 

 % av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

% av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

Barn 1, yngsta barnet 2,0     922:- 1,0 461:- 

Syskonavgift barn 2 1,0     461:- 1,0 200:- 

Syskonavgift barn 3 1,0     461:- 1,0 200:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Skolbarn med morgon- och/eller lovomsorg 1,0 200:- 



Bilaga 2 

 
Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller boende  
fr o m 2019-01-01 

Boende Kostnad 

 
Behandlingshem 
Behandlingshem (fastställs av regeringen) 
Behandlingshem pensionär (fastställs av regeringen) 
 
 
Hem som i huvudsak tillhandahåller boende 
Boendeverksamheten vid sociala resursförvaltningen 
Kost - alla måltider (kr/dygn) 
Kost- frukost  
 
För lägenheter, inom skyddat boende fastställs hyra i 
särskild ordning enligt självkostnad 

 
 
 80 kr/dag 
 75 kr/dag 
 
 
 
156 kr/dygn 
85% av 1/30-del av helpension i särskilt boende per månad 
30% av 1/30-del av helpension i särskilt boende per månad 

 

 

Bilaga 3 

Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning fr o m 2019-01-01 

Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och avrundas till närmast hela 5 kronor.  

 
Verksamhet Avgift/tillfälle (beloppen i tabellen avser 2017)*) 

 
Familjerådgivning: 
Individuella samtal 
Parsamtal 
Gruppsamtal (per individ) 
Gruppsamtal (per par) 

Respons: 
Individuella samtal 
Parsamtal 
Gruppsamtal (per individ) 
Gruppsamtal (per par) 
Samverkansavtal 
 

Kriscentrum för män 
Individuella samtal 
Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation 

Kriscentrum för kvinnor 
Individuella samtal 
Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation 

KAST (Köpare ev sexuella tjänster) 
Individuella samtal 

 
 
235 kr 
350 kr 
235 kr 
350 kr 

 
235 kr 
350 kr 
235 kr 
350 kr 
585 kr 
 

235 kr 
Avgiftsfritt 
 

 
235 kr 
Avgiftsfritt 

 
235 kr 

*) Beloppen avser 2017 års nivå. Dessa kommer att räknas om då förändringen i OPI är klar. 

 

  

 



Bilaga 4 

Taxa för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2019-01 -01 

 
Bruttoinkomst (kr /månad) 

 
Avgift kronor per barn och dag 

  1 barn 2 barn 3 barn 

 -    7 000 33 28 24 

7 001 - 12 000 43 35 30 

12 001 - 17 000 64 51 43 

17 001 - 70 60 49 

 

Bilaga 5 

Avgifter inom musik- och kulturskolor fr o m 2019-01-01 

    200:- per elev och termin. Dock max 400 kr per familj och termin. 

 
Bilaga 6 

Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet fr o m 2019-01-01 
 
LSS-verksamhet  

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer 65 år och äldre 

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 65 år 

Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS 

Kostnad för måltid i korttidsvistelse 
 

Lunch/middag utan dessert vid daglig 
verksamhet 

Kostnad för egen mat och gemensamt förbruk-
ningsmaterial i bostad med särskild service 
 
 

Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för 
barn och ungdomar under 18 år och som bor i  
annat hem än det egna. 

Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls 
av kommunen, i de fall den enskilde erhåller 
assistansersättning enligt LASS 

48 % av prisbasbeloppet per månad 
 

63 % av prisbasbeloppet per månad 
 

Heldag - 0,12 % av prisbasbeloppet per dag 
Halvdag - 0,084 % av prisbasbeloppet per dag 

Dagskostnad enligt riksnormen för den del som avser personliga 
kostnader i olika åldersgrupper 

55% av 1/30-del av helpension per månad i boende enl SoL 
 

Den verkliga kostnaden. Inga kommungemensamma normer för 
hyresgästernas matstandard och kostnader. Om gemensamma 
inköp görs vid bostäder med service förutsätts att detta sker i 
samråd mellan de boende och de anställda. 

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen §§ 43-45 
 
 

Enligt statens beslut om assistansersättning. 

 

  



Bilaga 7 

Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL fr o m 
2019-01-01  

Område Avgift 

Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 

Timtaxa inom hemtjänst *) 7 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Leverans av hemlevererad mat 5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Boendestöd Avgiftsfritt 

Ledsagning Avgiftsfritt 

Avlösning i hemmet  Avgiftsfritt 

Deltagande i dagvård/dagverksamhet Avgiftsfritt 

Trygghetstelefon/månad 5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende och 
bostad med särskild service för omsorg och 
omvårdnad. 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan) 

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad 

1/30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen 

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL 

 
Avgifter för kost 

 

Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service 

Summan av: 

 Råvarudel: Den av Socialstyrelsen 
meddelade livsmedelskostnaden per månad   

 Tillagningsdel: Fastställd andel 2019, årligen 
omräknad enligt SCB:s 
omsorgsprisindexindex (OPI) 

Korttidsboende, matkostnad per dag 1/30-del av helpensionen per månad 

Måltider för dagvård/dagverksamhet 65% av 1/30-del av helpension per månad 

Hemlevererad mat, pris per portion 50% av 1/30-del av helpension per månad 

 
Förbehåll 

 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 64 år eller yngre 

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 64 år eller yngre 

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 2 SoL 

Garantibelopp i Bostad med särskild service 
(personer 64 år och yngre) 

63 % av prisbasbeloppet per månad 

Garantibelopp i särskilt boende för äldre 48 % av prisbasbeloppet per månad 

*) Timmar = utförd tid hos brukaren 

 

 

 



Bilaga 8. Investeringsbilaga, nämnder från och med 2019-01-01 

 
Investeringsbilaga Totalt utgifter 2016-

2019 

  

Idrotts- och föreningsnämnden 589 

Reinvesteringar 104 

Omklädningsbyggnader 19 

Markanläggningar 17 

Idrottshallar 83 

Isanläggningar 69 

Sim- och badanläggningar 60 

Friidrottsanläggning på Hisingen 42 

Fotboll 51 

Idrottsområden 114 

Övrig stadsutveckling 23 

Övertagna föreningsanläggningar 7 

  

Fastighetsnämnden 1 100 

Förvärv och rivningar 409 

Hyresgästanpassningar 63 

Investeringar inom fastighetsförvaltningen 295 

Västsvenska paketet 333 

  

Kretslopp och vattennämnden 1 941 

Dricksvattenproduktion 502 

Dricksvattendistribution 407 

Avloppsavdelning 660 

Övriga investeringar 109 

VA-upprustningsområden 44 

Generalplaneinvesteringar 93 

Summa VA 1 815 

Återvinning och behållare 72 

Avslutade deponier 53 

Övriga investeringar 1 

Summa Renhållning 126 

  
  



  

Lokalnämnden 7 185 

Förskola 2 044 

Varav reinvestering 262 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 1 782 

Grundskola 4 989 

Varav reinvestering 752 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 4 237 

Gymnasium 624 

Varav reinvestering 196 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 428 

Äldreboende 778 

Varav reinvestering 398 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 380 

Boende särskild service 716 

Varav reinvestering 114 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 602 

Övrigt Lokaler 504 

Varav reinvestering 297 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 207 

Övrigt  400 

Varav Förvärv 40 

Varav Delegationsbeslut 320 

Påbörja arbetet med fossilfritt Göteborg 40 
    

Schablonmässig neddragning  (ny-, till, och ombyggnad) -2 870 

  

  



  

Park- och naturnämnden 357 

Utveckling av lekmiljöer 79 

Utveckling av park och naturområden 238 

Trädplanteringar 28 

Trygg vacker stad 12 

  

Trafiknämnden 5 414 

Fotgängarstaden 101 

Cykeltrafikstaden 384 

Kollektivtrafikstaden 197 

Biltrafikstaden 61 

Godstransportstaden 7 

KomFram Göteborg 76 

Summa städerna 826 

Spårvägsbanan 583 

Konstbyggnader 386 

Belysning och energieff. 252 

Gator och vägar 286 

Summa Reinvestering 1 507 

Stora enskilda projekt 3 988 

Schablonmässig neddragning -907 

  
 

 

 



Justeringar i S-förslag om budget 2019 och flerårsplaner 2020–2021 
 

 

Budgeten har reviderats enligt följande 

 

Budgetposten ”Effektivisering OH” har minskats från 25 mnkr till 12,5 mnkr. Det innebär att de 

ekonomiska ramarna för nämnderna, som återges på sid 82–83 i budgetdokumentet, förändras i 

enlighet med tabellen nedan. 

 
Justering effektivisering OH per nämnd (från 25 mnkr till 12,5 mnkr) 

   
Nämnd Ny ram avrundad Skillnad mot tidigare ram 

Stadsdelsnämnder   
Angered 1 618 900 600 

Östra Göteborg 1 580 600 600 

Örgryte-Härlanda 1 245 500 500 

Centrum 1 057 400 400 

Majorna-Linné 1 197 000 500 

Askim-Frölunda-Högsbo 1 648 700 700 

Västra Göteborg 1 202 500 500 

Västra Hisingen 1 300 400 500 

Lundby 1 016 500 400 

Norra Hisingen 1 229 400 500 

Totalt SDN 13 096 900 5 200 

Facknämnder   
Byggnadsnämnden 132 800 100 

Fastighetsnämnden 37 700 100 

Förskolenämnden 4 263 900 1 600 

Grundskolenämnden 7 762 200 2 400 

Idrotts- och föreningsnämnden 445 900 200 

Kommunledningen  324 300 200 

Kulturnämnden 406 800 100 

Lokalnämnden -185 800 200 

Miljö- och klimatnämnden 86 300 100 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 695 000 200 

Nämnden för inköp- och upphandling 2 300 0 

Nämnden för intraservice 21 600 100 
Nämnden för konsument och 
medborgarservice 57 200 0 

Park- och naturnämnden 244 700 100 

Social resursnämnd 742 400 400 

Trafiknämnden 753 000 600 

Utbildningsnämnden 1 980 400 900 

Valnämnden 13 500 0 

Totalt Facknämnder 17 784 200 7 300 

Summa 30 881 100 12 500 
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Mål- och inriktningsdokument för 

budget 2019 
 

Göteborg går som tåget. Tillväxten är hög. Exporten växer. Besökarna 

blir fler och fler. I ett antal branscher är världsklass vanlig vardag. 

 

Det här är en stad där ett allt starkare fordonskluster nu tagit ledningen i 

el-revolutionen. Nyligen laserades världens första el-lastbil på 

Götaplatsen. Med den nya tekniken följer lägre utsläpp, mindre buller 

och fantastiska nya möjligheter i stadsmiljön.  

 

Det här är en stad som förnyas i rask takt. Trots att det redan byggs mer 

än på 40 år kommer byggtakten framöver att öka. Vi vill att 60 000 nya 

bostäder ska tillföras fram t o m 2028. Det är ett djärvt men vettigt mål. 

 

Det här är en stad där alltfler kommer i arbete och allt färre behöver 

bidrag. Många tar det där så viktiga steget till egenförsörjning. 

Göteborgsregionen har lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen. 

Ungdomsarbetslösheten har halverats sedan 2010. 

 

Det här är en stad där stora reformer för förskolan och skolan nu 

genomförs för att öka kvalitet och likvärdighet. Varje barn ska ges en 

schysst chans att lyckas. Vi vill satsa stort på att fritids över hela staden 

ska bli en bättre inlärnings-, integrations- och jämlikhetsmotor.  

 

Men det här är också en stad med problem. De är till för att lösas. 

 

Vi måste jobba vidare med att stärka välfärden. En avgörande nyckel till 

framgång är att satsa på personalen. Inte minst behöver alltför höga 

sjuktal aktivt pressas ner. Vi måste skapa bättre villkor, friskare 

arbetsmiljöer och utökade utvecklingsmöjligheter för våra 

välfärdsarbetare. 

   

Vi måste jobba vidare med att stärka tryggheten. ”Trygg i Göteborg”-

modellen fungerar allt bättre över hela stan. Skjutningarna minskar och 
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den upplevda tryggheten ökar i viktiga områden. Men vi måste göra 

mer. Vi behöver skapa trygga stadsmiljöer genom att främja liv och 

rörelse över större delar av dygnet. Med hjälp av fler poliser måste vi ta 

fajten mot knark, kriminella gäng och extremism. 

 

Vi behöver också vidare med att stärka integrationen. Alla som kan 

jobba ska också komma i arbete. Där är aktiv språkträning från dag ett 

en framgångsfaktor. Vi måste även sätta fart på storsatsningen på att 

lyfta de utsatta områdena. Vi ska bygga nytt. Vi ska rusta upp. Vi ska 

väva ihop stan. Vi ska gå ”all in” på att skapa det jämlika Göteborg. 

 

Vi älskar Göteborg. Nu ger vi allt för att göra en bra stad ännu bättre.  

 

Ann-Sofie Hermansson, 11 maj 2018 
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LEDNING OCH STYRNING  
 

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för 

Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att 

inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange 

kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Målen ska brytas ned och 

omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. Planer, 

program, riktlinjer, uppdrag och policydokument som 

kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras, men är 

underordnade budgeten. 

 

Målen har en tidshorisont över hela planperioden om inte annat anges. 

Måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Revidering av målen sker 

genom ett nytt budgetbeslut. Både nämnder och styrelser ska följa 

budgetens mål.  

 

Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som 

ska förändras i verksamheterna. Många verksamheter nämns inte i 

budgeten. Det innebär inte att de är mindre viktiga. De ska fortsätta 

bedrivas och utvecklas om inget annat anges. Budgeten ska underlätta 

dialogen med nämnderna och styrelserna framförallt om hur målen kan 

uppnås på bästa sätt.  

 

Målen ska följas upp. Flera av målen är långsiktiga och kan endast nås i 

ett tidsperspektiv på mer än ett år. Inriktningarna anger de strategier 

och arbetssätt som väsentligt förväntas bidra till måluppfyllelse.  

 

Inriktningarna ska följas upp utifrån målen. Där mål saknas eller 

inriktningarna inte är direkt knutna till målet på området ska 

inriktningarna följas upp utifrån de politiska ambitionerna.  

 

Vilken eller vilka nämnder och/eller styrelser som har ansvar för att 

genomföra ett särskilt uppdrag, samt tidsramen för när det ska vara 

genomfört, anges specifikt efter varje uppdrag. De ansvariga som har en 

samordnande roll har befogenhet att kalla berörda nämnder och 

styrelser till möten. 
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Eftersom 2018 är ett valår kommer den slutgiltiga budgeten inte att 

antas förrän under senhösten. I juni fattas endast ett mycket preliminärt 

budgetbeslut. Nämndernas och styrelsernas arbete med budgeten, från 

mål- och inriktningsdokument och framåt, kommer att behöva anpassas 

till dessa förutsättningar. Den tidtabell som används andra år kommer, 

åtminstone till viss del, att behöva justeras.     

 

Samverkan för att nå kommungemensamma mål  

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att uppnå sin del av 

kommunfullmäktiges mål och för att värdera hur dessa ska styra den 

egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska utifrån ett hela-staden-

perspektiv samverka i arbetet med att implementera 

kommunfullmäktiges budget. För de mål där god måluppfyllelse kräver 

mer strukturerad samverkan utser kommunstyrelsen en nämnd eller 

styrelse till processägare med befogenhet att kalla relevanta nämnder 

och styrelser. Processägaren har en ledande, samordnande och 

uppföljande roll i samverkan för att nå målet. 

 

Nämnders och styrelsers arbete med budget/affärsplan  

Utifrån kommunfullmäktiges budget ska varje nämnd/styrelse utarbeta 

och besluta om ett inriktningsdokument för den egna 

budgeten/affärsplanen. Nämnderna och styrelserna ska i första hand 

bryta ner och anpassa fullmäktiges mål och inriktningar till sina 

verksamheter för att bidra till god måluppfyllelse ur ett  

hela-staden-perspektiv. Därefter kan de göra ytterligare prioriteringar 

och preciseringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. I 

inriktningsdokumentet ska det tydligt framgå hur målen ska uppnås. 

Ansvaret för att utarbeta och besluta om inriktningsdokumentet kan inte 

delegeras. Därefter ska nämnderna och styrelserna uppdra åt 

förvaltningen/bolaget att utarbeta ett förslag till budget/affärsplan.  

Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och ska innehålla 

konkreta och kvantifierbara mål samt beskriva hur de ska nås. Det ska 

klargöra hur förvaltningen/bolaget ska samverka och föra dialog med 

processägare och andra relevanta förvaltningar och bolag i syfte att nå 

god måluppfyllelse. Förslaget ska i samma syfte klargöra hur en tät 

dialog mellan nämnd/styrelse och förvaltning/bolag ska etableras och 

upprätthållas.  
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När förslaget till budget/affärsplan har färdigställts ska det behandlas 

och beslutas av nämnden/styrelsen.  

 

Uppföljning och rapportering  

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning och rapportering dels 

av kommunfullmäktiges mål, inriktningar och uppdrag, dels av den egna 

verksamhetens uppdrag såsom de beskrivs i reglemente och 

ägardirektiv. Rapporteringen sker till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige och utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att 

det i första hand är särskilt viktiga observationer – i form av mätdata, 

resultat, händelser och utvecklingstrender – som ska rapporteras.  

 

Rapporteringen ska inkludera analyser, slutsatser och kommentarer som 

förklarar observationerna samt vad de betyder för den egna 

verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.  

 

Göteborgs Stad har omfattande uppföljningsprocesser. Flertalet 

verksamheter har dessutom parallella utvärderingar och uppföljningar 

som utförs för eller av statliga myndigheter. Under mandatperioden ska 

den administrativa bördan minska. Utvärderingar och uppföljningar ska 

göras med fokus på hur Göteborgs Stad bäst ser till invånarnas behov. I 

syfte att minska bördan ska nämnder/styrelser föra en tydligare dialog 

med förvaltningarna/bolagen om vad som ska och inte ska följas upp. 

För att minimera dubbelarbete ska synergier sökas mellan olika 

uppföljningssystem. 

 

TRYGGHET 

 
Analys 

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och en förutsättning för 

ett jämlikt samhälle. Det är också en fundamental del av den 

mellanmänskliga tillit som är det sammanhållande kittet i samhället. 

Otrygghet och oro har en direkt negativ påverkan på människors 

livskvalitet och hälsa.  
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Under senare år har otryggheten ökat, trots att brottsligheten under 

samma tid har sjunkit. Tryggheten är också ojämlikt fördelad. Äldre, 

kvinnor och människor i utsatta områden är mer otrygga än andra. Det 

är därför mycket angeläget att öka tryggheten och då särskilt för de 

grupper som är mest otrygga idag.  

 

Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del av detta men inte den 

enda. Vi behöver också göra stora insatser för att stärka den sociala 

sammanhållningen och tilliten i våra olika stadsdelar, inte minst genom 

det civila samhället, idrottsrörelsen och det övriga föreningslivet. Det 

långsiktiga arbetet med Jämlikt Göteborg är en naturlig utgångspunkt för 

stadens trygghetsarbete. 

 

Mål 

Göteborg ska vara en trygg stad. 

Göteborgarnas faktiska och upplevda trygghet ska öka. 

Trygghetsarbetet ska förstärkas och utvecklas inom ramen för Trygg i 

Göteborg-modellen och utifrån arbetet med Jämlikt Göteborg. 

Processägare: Social resursnämnd 

 

Inriktning 

Göteborgs Stad ska fortsätta bedriva ett brett och omfattande 

trygghetsarbete genom Trygg i Göteborg-modellen, som bygger på nära 

samverkan mellan staden, polisen, näringslivet och civilsamhället. << 

Det intensifierade trygghetsarbetet i centrala staden genom Purple Flag 

ska fortsätta och utvecklas vidare. Ett nära och förtroendefullt 

samarbete med den ideella sektorn ska prioriteras. Det 

brottsförebyggande arbetet och avhopparverksamheten ska förstärkas 

och utvecklas och få en bättre samordning. 

 

Trygghetsarbetet ska integreras bättre i det långsiktiga arbetet med 

Jämlikt Göteborg och framför allt i fokusområdet "Hälsofrämjande 

arenor och livsmiljöer". Staden ska ha ett särskilt fokus på att öka 

tryggheten för äldre, kvinnor och människor i utsatta områden. 

Respekten för blåljuspersonal ska öka, bland annat genom att fler barn 

och ungdomar får delta i utbildningen "Människan bakom uniformen". 
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Göteborgs Stad ska genomföra en satsning på fler väktare i centrum och 

nya lokala trygghetsvärdar ute i stadsdelarna, i samarbete med bland 

annat AB Framtiden. En central trygghetsresurs ska införas som ska 

fördela medel till trygghetsskapande åtgärder, som t ex ökad 

kameraövervakning. En stadenövergripande trygghetsundersökning ska 

införas. 

 

Våldsbejakande extremism och radikalisering, som är ett allvarligt hot 

mot vårt öppna demokratiska samhälle, ska motverkas konsekvent och 

tydligt av alla Göteborgs Stads verksamheter. Stadens demokratiska 

principer ska främjas och försvaras. Samordnarna mot våldsbejakande 

extremism har en nyckelroll i arbetet mot extremism. Alla nämnder och 

styrelser som delar ut bidrag eller hyr ut lokaler ska ha tydliga rutiner för 

avstämning med samordnarna mot våldsbejakande extremism, för att 

säkerställa att staden endast stödjer verksamheter som fullt ut följer 

stadens värdegrund. 
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Uppdrag  

• En stadenövergripande satsning på trygghetsskapande åtgärder 

på lokala torg och mötesplatser ska genomföras. Ansvar: 

Byggnadsnämnden i samverkan med AB GöteborgsLokaler och 

stadsdelsnämnderna. Ska genomföras 2019. 

• Utbildningen "Människan bakom uniformen" (MBU) ska införas i 

alla stadsdelar. Ansvar: Alla stadsdelsnämnder. Ska genomföras 

2019. 

• En återkommande stadenövergripande trygghetsundersökning 

ska införas. Ansvar: Social resursnämnd i samverkan med 

stadsdelsnämnderna. Ska genomföras 2019. 

• En central trygghetsresurs för att fördela medel till 

trygghetsskapande åtgärder ska införas. Ansvar: Social 

resursnämnd. Ska genomföras 2019.  

• Lokala trygghetsvärdar ska anställas. Ansvar: Social 

resursnämnd i samverkan med AB Framtiden. Ska genomföras 

2019.  

• Samordningen av stadsutvecklingen i utsatta områden ska 

förbättras med inriktning på att öka tryggheten. Ansvar: 

Byggnadsnämnden. Ska genomföras 2019.  

• Trygghetsskapande åtgärder för äldre ska genomföras. Ansvar: 

Social resursnämnd i samverkan med Senior Göteborg 

(kommunstyrelsen) och stadsdelsnämnderna. Ska genomföras 

2019. 

• Samordnarna mot våldsbejakande extremism ska ge en mer 

aktiv support till verksamheter som finns inom eller som stöds 

av Göteborgs Stad. Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 

2019.    
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JÄMLIKHET  

 
Analys  
I Göteborgs Stad bedrivs sedan länge ett omfattande arbete för ökad 

jämlikhet och social hållbarhet. De sociala och ekonomiska skillnaderna 

mellan olika grupper i samhället har trots detta ökat påtagligt de senaste 

decennierna. Detta generella mönster är tydligt såväl i Göteborg som i 

resten av västvärlden.  

 

Det är välbelagt i forskningen att mer jämlika samhällen, med mindre 

ekonomiska och sociala skillnader, har en klart mer positiv utveckling 

 i flera avseenden än de samhällen som har stora skillnader. Det gäller 

allt från ekonomisk utveckling till livskvalitet.  

 

Göteborgs Stad har inlett ett aktivt och långsiktigt arbete för att skapa en 

mer jämlik stad. Jämlikt Göteborg utgår från fem centrala fokusområden 

som är avgörande för att minska klyftorna: God start i livet och goda 

uppväxtvillkor, Hälsofrämjande arbete och lärande, Hälsofrämjande 

arenor och livsmiljöer, Delaktighet, inflytande och kontroll över det egna 

livet samt Hälsofrämjande levnadsstandard. 

 

Mål 

Göteborg ska vara en jämlik stad.  

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå 

ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg.  

Processägare: Social resursnämnd. 

 

 

Inriktningar  

Göteborgs Stad ska kraftsamla för att minska klyftorna och därigenom 

öka den ekonomiska och sociala hållbarheten i hela staden. Arbetet för 

ett jämlikt Göteborg ska baseras på forskning och beprövad erfarenhet. 

Arbetet ska genomsyra alla förvaltningar och bolag.  
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Det är viktigt att aktiva insatser inleds tidigt i varje människas liv. Barns 

uppväxtvillkor styr den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen. 

Den är i sin tur avgörande för individens livschanser. Därför ska tidiga och 

förebyggande insatser, under de första levnadsåren och i skolåldern, vara 

prioriterade i jämlikhetsarbetet. Mobiliseringsinsatsen ”Staden där vi 

läser för våra barn” är en viktig del av detta. En satsning på ökad 

skolnärvaro ska genomföras som ett led i jämlikhetsarbetet.  

 

En avgörande faktor för att öka jämlikheten är att skapa bättre 

förutsättningar för arbete för personer i yrkesverksam ålder. Detta gäller 

särskilt de invånare som fastnat eller riskerar att fastna i arbetslöshet och 

i synnerhet vårdnadshavare. Åtgärderna för att underlätta inträdet på 

arbetsmarknaden ska därför intensifieras. Socialtjänsten har en central 

funktion i detta arbete och ska ha en nära samverkan med stadens 

kompetenscenter. Studieförbunden är en viktig samarbetspart i 

jämlikhetsarbetet. Fördelningen av medel till studieförbunden ska 

administreras av Social resursnämnd och ha ett tydligt jämlikhetsfokus. 

 

Insatser för att skapa jämlika och hälsosamma livsmiljöer ska prioriteras i 

hela staden. Göteborgs Stad ska också fortsätta den intensifierade 

satsningen i de socioekonomiskt mest utsatta områdena och 

vidareutveckla det gemensamma arbetet mellan AB Framtiden, Social 

resursnämnd och stadsdelsnämnderna. Stadsutvecklingen ska ha som 

tydligt fokus att öka jämlikheten i staden. Att människor är delaktiga i 

samhällslivet och har inflytande över sin livssituation är också avgörande 

för att öka jämlikheten. 

 

I arbetet med Jämlikt Göteborg ska Göteborgs Stad aktivt samverka och 

ha ett nära utbyte med andra relevanta aktörer, såsom den ideella 

sektorn, näringslivet, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen. Arbetet koordineras av en samordningsfunktion 

gentemot vilken alla nämnder och styrelser ska vara engagerade.  

Arbetet med samhällsekonomiska beräkningar och analyser ska fortsätta 

och utvecklas. 
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Uppdrag  

• En Social Science Park ska inrättas, i samverkan med externa 

aktörer. Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2019.  

• En utredning ska genomföras kring förutsättningarna för 

barnhälsoteam på förskolor. Ansvar: Förskolenämnden. Ska 

genomföras 2019.  

• Insatser ska genomföras för ökad samordning av uppsökande 

verksamhet riktad till vårdnadshavare. Ansvar: Social 

resursnämnd. Ska genomföras 2019.  

• En utredning ska genomförs av hur samhällsorienteringen för 

nyanlända kan förstärkas, med fokus på arbete, jämställdhet, 

demokrati. Ansvar: Nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning i samverkan med social resursnämnd. Ska 

genomföras 2019.  

• De utökade hembesöken som sker i samverkan mellan BVC och 

socialtjänsten ska utvidgas till att omfatta samtliga utsatta 

områden. Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2019.  

 

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
 

Analys 

Människor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Social 

hållbarhet och jämlika livsvillkor och förutsättningar för hälsa är en del 

av de mänskliga rättigheterna. En jämlik och hållbar stad är bara möjlig 

om allas mänskliga rättigheter tillgodoses.  

 

I Göteborg lever människor med olika bakgrund, erfarenheter och 

förutsättningar. Detta bidrar till en levande och rik stad, men medför 

också utmaningar. En växande stad, där många kulturer möts, 

förutsätter att dialog förs med Göteborgs invånare kring demokrati-, 

jämställdhets- och rättighetsfrågor. 
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De mänskliga rättigheterna utgör i mångt och mycket grunden för den 

jämlika staden. Genomförandet av mänskliga rättighetsarbetet är ett 

ansvar för hela Göteborgs Stads organisation. Trots att 

rättighetsperspektivet blivit tydligare på flera områden kvarstår behovet 

av ett systematiskt rättighetsarbete där de mänskliga rättigheterna 

integreras i nämnders och styrelsers ordinarie verksamhet. 

 

Göteborgs Stad har ett ansvar att värna om alla invånare och det gäller 

särskilt utsatta människor. Dessutom ska Göteborgs Stad värna om de 

nationella minoriteternas rättigheter. Arbetet med att trygga dessa 

rättigheter har kommit olika långt inom stadens verksamheter. 

 

En föränderlig värld gör att fler människor söker sig till Göteborg. Även 

utsatta EU-medborgare kommer hit. Många av dem är romer som i sina 

hemländer utsätts för diskriminering. Även papperslösa lever i en 

mycket svår situation, där barnens situation är särskilt akut. Då det 

enligt Barnkonventionen är varje barns rätt att gå i skolan erbjuds 

samtliga barn i staden skolgång, inklusive barn till utsatta EU-

medborgare.  

 

Mål  

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads 

verksamheter. 

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som på 

mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas 

i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Processägare: Kommunstyrelsen. 

 

Inriktningar 

Mänskliga rättigheter är en hörnsten i samhället och Göteborgs Stads 

arbete. Det kräver samordning och centralt strategiskt stöd och ska 

integreras på alla nivåer. Det är i Göteborgs Stads verksamheter som 

många av rättigheterna ska förverkligas. Kompetensen i dessa frågor ska 

höjas hos Göteborgs Stads anställda. Barnrättskompetensen behöver 

höjas inför att Barnkonventionen blir lag.  
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Uppföljningen av mänskliga rättigheter och jämställdhet behöver 

utvecklas och samordningen öka mellan olika nämnder.  

 

I en tid av ökad polarisering mellan människor då diskriminering, rasism 

och hatbrott breder ut sig måste Göteborgs Stad stärka arbetet med de 

mänskliga rättigheterna. Göteborgs Stad ska främja likabehandling och 

arbeta systematiskt utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. 

Formandet av det jämlika Göteborg bygger på att alla är delaktiga, 

oavsett bakgrund eller stadsdel. Det förutsätter att Göteborgs Stad 

informerar alla som bor här och kommer hit om deras rättigheter, men 

även att ett inkluderande språkbruk används i förvaltningar och bolag i 

intern kommunikation samt i kontakten med Göteborgs invånare. 

Situationen för HBTQ-personer och särskilt för unga transpersoner ska 

förbättras. 

 

Genom att Göteborgs Stad är aktiv part i West Pride ska stadens 

anställda höja sin kompetens i HBTQ-frågor. 

Göteborgs Stad ska aktivt informera och öka kunskapen om de 

nationella minoriteterna och deras rättigheter. Minoriteternas 

rättigheter måste ytterligare uppmärksammas på stadsdelsnivå för att få 

en naturlig plats inom Göteborgs Stads alla verksamheter. 

Minoritetspolitiken behöver integreras bättre inom alla politikområden. 

Minoriteternas förutsättningar för språkutveckling på sitt 

minoritetsspråk ska förbättras inom förskola och grundskola. 

 

Göteborgs Stads arbete mot antisemitism och islamofobi ska bedrivas 

långsiktigt och systematiskt. Insatserna för att trygga och försvara 

demokratiska värderingar ska stärkas och utvecklas, bland annat genom 

en kommande plan mot rasism. 

 

Uppdrag  

• Ett kunskapslyft ska genomföras i syfte att höja kompetensen 

om barnkonventionen. Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska 

genomföras 2019.  

• Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 

ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter.  
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• Ansvar: Alla nämnder och bolag. Ska genomföras under 

mandatperioden. 

 

 

JÄMSTÄLLDHET 
 

Analys 

Göteborgs Stad har under lång tid arbetat målmedvetet för att 

jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla verksamheter i syfte att 

göra staden jämställd. Jämställdhet är en förutsättning för ett jämlikt 

Göteborg.  

 

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets 

områden. Jämlikhetspolitik måste riktas mot alla former av över- och 

underordning, och dessa måste ses i ett helhetsperspektiv där olika 

förtryckande strukturer samverkar och förstärker varandra. 

 

Könsdiskrimineringen har sin grund i strukturella förhållanden som 

formar maktrelationer mellan könen. Många drabbas dagligen av 

diskriminering. Metoo-rörelsen har synliggjort den strukturella 

ojämställdheten. Våld i nära relationer är ett uttryck för ett patriarkalt 

samhälle, då främst kvinnor drabbas. Kvinnor utsätts särskilt hårt när 

flera diskrimineringsgrunder samverkar, till exempel för kvinnor med 

psykisk ohälsa och/eller missbruks- och beroendeproblematik, vilket 

försvårar möjligheten att få hjälp och stöd.  

 

Göteborg har god tillgång till platser på kvinnojourerna, men den fysiska 

tillgängligheten för kvinnor med funktionsnedsättning måste förbättras. 

Det är också svårt att komma vidare från kvinnojourerna då 

bostadsbristen är stor. Det är angeläget att motverka alla former av 

förtryck, inklusive hedersrelaterat förtryck som främst drabbar kvinnor 

och HBTQ-personer. 

 

Mål 

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.   
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Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera 

könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.  

Processägare: Kommunstyrelsen. 

 

Inriktningar 

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. 

Jämställdhetsperspektivet ska integreras i Göteborgs Stads beslut, 

styrning och verksamheter. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 

förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå. Strukturer 

måste synliggöras för att jämställdheten ska kunna analyseras och 

destruktiva maskulinitetsnormer problematiseras. 

 

Viktiga åtgärder för att säkra jämställdheten är analyser, kartläggningar 

och konsekvensbedömningar ur ett könsperspektiv. Alla budgetar i 

Göteborgs Stad ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik är 

viktig för att kunna göra dessa. Statistiken ska i möjligaste mån inkludera 

personer som inte identifierar sig som kvinna eller man.  

 

Den ekonomiska jämställdheten är en viktig del för att ge kvinnor och 

män samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Resursfördelningen ska vara jämn mellan könen. 

Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska fortsätta att 

utvecklas utifrån den antagna planen mot våld i nära relationer. Därför 

ska fler skyddade boenden och utslussningslägenheter inrättas. 

Dessutom ska jourboenden och andra former av stöd erbjudas alla 

våldsutsatta personer, oavsett kön och sexuell läggning. 

 

Metoo-rörelsen har visat på omfattningen av sexuella trakasserier. 

Tystnadskulturen måste brytas. Verktyg behöver skapas för att lyfta fram 

goda exempel och att synliggöra dessa för att utveckla lärandet och höja 

kunskapsnivån inom staden. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån 

arbetsmiljö- och diskrimineringslagen behöver stärkas. Aktiva åtgärder 

ska vidtas.  

  

Arbetet med mäns våld mot kvinnor bör utökas med förebyggande 

insatser som fokuserar på att bryta destruktiva maskulinitetsnormer. 
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Arbetet mot sexuell utsatthet och för personer som utsatts för sexuella 

trakasserier och övergrepp ska förstärkas. 

 

Förtryckande sociala strukturer och hedersrelaterat våld är ett allvarligt 

samhällsproblem som inskränker friheten för många människor, inte 

minst för unga kvinnor. För en stad som värnar jämlikhet, jämställdhet 

och de mänskliga rättigheterna är det därför ytterst angeläget att 

motverka hedersrelaterat förtryck genom ett systematiskt arbete.  

 

Uppdrag  

• Insatser för att motverka sexuella trakasserier genom att stärka 

den interna kompetensen inom Göteborgs Stad ska påbörjas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019. 
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DEMOKRATI  

 
Analys 

Genom insatser för att förbättra dialogen med invånare har Göteborgs 

Stad aktivt skapat möjligheter till invånarinflytande. För att få en jämlik 

och socialt hållbar stad krävs ett högt valdeltagande och en aktiv dialog 

med invånarna. Idag ser deltagandet olika ut i olika grupper. I en 

segregerad stad som Göteborg innebär det också att valdeltagande och 

samhällsengagemang skiljer sig stort mellan olika områden i staden. För 

att skapa en jämlik stad är det nödvändigt att minska dessa skillnader i 

deltagande hos olika grupper.  

 

Under de senaste åren har en ökad aktivitet av extremistiska rörelser 

märkts av. Det gäller såväl högerextremism som vänsterextremism och 

religiös extremism. Unga lockas till destruktiva miljöer. Alla former av 

antidemokratiska rörelser måste motverkas aktivt. Som ett led i att 

bygga en jämlik och hållbar stad är demokratiska värderingar en central 

aspekt.  

 

Göteborgs föreningsliv är en stor tillgång och en viktig plattform i 

arbetet med att öka människors förståelse för demokratiska processer. 

Föreningar kan ofta nå ut och organisera invånare som annars inte 

deltar i Göteborgs Stads aktiviteter och är särskilt viktiga när det 

kommer till ungas samhällsengagemang och deltagande. Göteborgs Stad 

har höga ambitioner gällande barn och ungas delaktighet och inflytande, 

men mer behöver göras för att ta vara på ungas idéer och synpunkter.  

 

Mål  

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.  

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och 

inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.  

Processägare: Nämnden för konsument och medborgarservice. 

 

Inriktning 

Göteborgs Stads arbete med att trygga demokratiska värderingar ska 

stärkas och utvecklas. Alla förvaltningar som möter invånarna ska 
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utveckla metoder för att stärka demokratiska värderingar utifrån 

stadens värdegrundsarbete. 

 

En demokratisk grundsyn ska vara en förutsättning för att ideella 

organisationer ska kunna få kommunalt stöd. 

 

Göteborgs Stads demokratiska processer ska göras mer tillgängliga. 

Göteborgs Stad behöver bli bättre på att nå ut med information till alla 

invånare om hur den politiska processen ser ut och vilka 

påverkansmöjligheter som finns. Det ojämlika deltagandet i de 

demokratiska forumen ska vägas in i Göteborgs Stads beslutsprocesser.  

 

Att öka valdeltagandet i Göteborg är ett långsiktigt arbete, som behöver 

förstärkas. Resurser behöver riktas till de områden i staden som har 

lägst valdeltagande. Samverkan mellan Göteborgs Stads olika 

förvaltningar och föreningslivet behöver förbättras för att öka 

möjligheten att nå ut till fler grupper och personer.  

 

Alla förvaltningar och bolag ska använda Göteborgs Stads principer för 

medborgardialog. Dialoger ska kunna initieras av tjänstepersoner, 

politiker eller invånare. Arbetet ska präglas av genomtänkta metoder 

som tar hänsyn till maktförhållanden mellan olika grupper. Brukarråd, 

anhörigråd och invånarpaneler ska användas inom staden.  

 

Ungas inflytande ska öka. Göteborgs Stad ska inspirera och stödja 

aktiviteter och verksamheter som bygger på och förutsätter ungdomars 

aktiva engagemang och ansvarstagande. Det är viktigt att nå de 

ungdomar som normalt inte nås av exempelvis fritidsgårdar. 

Ungdomsfullmäktige och ungdomsråden i stadsdelarna är viktiga forum 

för inflytande och ska utveckla sina arbetsformer.  

 

Uppdrag 

• Levande historias verksamhet ska utökas, med fokus på att 

förstärka demokratiarbetet i skolan. Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Ska genomföras 2019. 
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FRITID, IDROTT OCH FÖRENING  
 

Analys 

Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred, generell och jämlik tillgång till 

fritid och föreningsliv. Idrotts- och föreningslivet är till glädje och nytta 

för många. Det har också en stor betydelse för att stärka folkhälsan och 

för att uppnå ett jämlikt Göteborg.  

 

Göteborgarnas fritid styrs idag i allt för hög grad av klass- och 

könstillhörighet. I ett samhälle med ökande klyftor fyller idrotts- och 

föreningslivet viktiga uppgifter vad gäller såväl folkhälsa som tilliten 

människor emellan och till samhället i stort.  

 

Starka föreningar ger fler unga möjligheter att bli ledare. 

Rekryteringsproblem för föreningslivet finns särskilt i utsatta områden. 

Ett aktivt föreningsliv kan motverka risken att hamna i kriminella miljöer 

och är viktigt ur ett demokratiperspektiv.  

 

Tillgången till och deltagandet i idrotts- och fritidsaktiviteter är varken 

jämställt eller jämlikt. Föreningslivets jämställdhetsarbete och 

inkluderande arbete är idag av alltför varierande kvalitet och behöver 

utvecklas. 

  

Göteborgs Stad äger och driver ett antal gym- och badanläggningar. 

Dessa möjliggör friskvård för fler grupper än de traditionella 

motionärerna. Anläggningarna möjliggör också Göteborgs Stads 

samarbete med hälso- och sjukvården för att arbeta rehabiliterande och 

folkhälsostärkande. 

 

Simkunnigheten bland barn och ungdomar varierar mellan stadsdelarna 

och socioekonomiska grupper. 

 

Tillgången till platser för att utöva spontanidrott, exempelvis 

fotbollsplaner, samt skicket på dessa ser olika ut i olika delar av staden. 
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Möjligheten att utöva spontanidrott under stora delar av dygnet och 

året är positivt för många och är speciellt viktiga i utsatta områden. 

 

Konstgräsplanerna i staden ger mycket värdefulla möjligheter att utöva 

idrott under stora delar av dygnet. Planernas miljöprestanda behöver 

förbättras. 

 

Mål  

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.  

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som 

vanligtvis inte är aktiva.  

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden.  

 

Inriktning 

Alla barn och unga i Göteborg ska ha en meningsfull fritid. Det är en 

viktig faktor för att ge unga goda levnadsvillkor. Fritidsverksamheten ska 

utgå ifrån ungas delaktighet och inflytande, vara lätt att komma till och 

trygg att finnas i.  

Stadens fritidsverksamhet ska vara en plattform för ungas utveckling och 

lärande och samarbete med olika aktörer ska skapas för att möta ungas 

behov. Fritidsverksamheten ska vidga möjligheterna och öppna upp för 

generationsmöten, spontanidrott och spontankultur.  

Fritidsverksamheten ska främja lust och engagemang hos unga och 

inspirera till att förverkliga intressen och öppna dörrar för nya. Staden 

ska ha ett brett utbud av idrotts- och föreningsaktiviteter och ska på ett 

tydligt sätt kommunicera med unga om möjligheterna till aktiviteter. De 

aktiviteter som erbjuds ska vara möjliga att delta i även för människor 

med begränsade ekonomiska resurser. 

 

Göteborgs Stad ska på ett inkluderande och icke-diskriminerande sätt 

värna allas rätt till en meningsfull fritid. Att behålla och utöka antalet 

motions- och träningsanläggningar i Göteborgs Stads regi säkrar en god 

tillgång till prisvärd motion för många göteborgare som vanligtvis inte 

motionerar.  
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Föreningsaktiviteten i områden med i dagsläget mycket låg aktivitet ska 

fördubblas under kommande sjuårsperiod. Föreningar ska stöttas i 

administrativa frågor. Pilotprojektet med föreningspooler ska utvecklas.  

Satsningar ska inriktas särskilt på att fånga upp och utveckla unga ledare. 

Arbetet i utsatta områden ska särskilt prioriteras. 

 

De ideella föreningarna ska ges fortsatt stöd. Göteborgs Stad ska ställa 

krav på att alla föreningar som får föreningsbidrag ska arbeta 

inkluderande och bedriva jämställdhetsarbete. Offentliga medel ska 

aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter eller 

undergräver demokratin. Föreningar ska, om de kommer i kontakt med 

personer eller miljöer som berörs, ta avstånd från våldsbejakande 

extremism samt hedersförtryck och rådgöra med stadens samordnare 

för dessa frågor. Kraven ska konkretiseras och följas upp. Stadens lokaler 

ska bättre utnyttjas för att möta föreningslivets behov.  

 

Rätten att kunna simma måste tryggas i alla grupper. Detta sker genom 

fria bad för barn samt gratis kommunal simskola. I planeringen av nya 

sim- och badanläggningar ska hanteringen av det centrala badhuset 

prioriteras. Därefter ligger ett bad i Kortedala/Bergsjön först i 

prioriteringsordningen. 

 

Göteborgs Stad ska fortsätta att stödja det viktiga arbete som 

föreningslivet gör i mottagandet av nyanlända. Att ge dem 

förutsättningar för att utveckla detta arbete är en nyckelfaktor för att 

motverka ökad segregation i Göteborg. 

 

Stadsdelarnas fritidsgårdar ska arbeta tillsammans med föräldrar och 

föreningslivet och ska erbjuda fritidsaktiviteter av hög kvalitet. Alla 

fritidsgårdar ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete. Fler barn och unga 

ska erbjudas sommarkollo. 

 

Uppdrag 

• Ytterligare en föreningspool ska startas. Ansvar: Idrotts- och 

föreningsnämnden. Ska genomföras 2019. 

• Anläggningar för spontanidrott ska rustas upp företrädesvis i 

utsatta områden. Ansvar: Idrotts- och föreningsnämnden i 
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samverkan med park- och naturnämnden. Ska genomföras 

under 2019. 

• Det ska skapas ett system för att stödja föreningar som i 

begränsad utsträckning önskar arvodera unga ledare i åldern 

15–25 år. Ansvar: Idrotts- och föreningsnämnden. Ska 

genomföras under 2019. 

• Det ska i en utredning, med tillhörande konsekvensbeskrivning, 

värderas om det är realistiskt och önskvärt att ta bort den övre 

åldersgränsen för aktivitetsersättningen.  Ansvar: Idrotts- och 

föreningsnämnden. Ska genomföras under 2019. 

• En utredning ska genomföras om hur samverkan mellan 

fritidskonsulenter i hela staden kan förbättras. Ansvar: Idrotts- 

och föreningsnämnden. Ska genomföras under 2019. 

• Ett nytt system för lokalhantering, där föreningslivet på kvällstid 

ges större tillgång till lokaler inom förskolan, skolan och andra 

kommunala verksamheter, ska upprättas och implementeras. 

Ansvar: Idrotts- och föreningsnämnden. Ska genomföras under 

2019. 

• Ett fritidsprogram ska tas fram. Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska 

genomföras under 2019. 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING  
 

Analys  

En förutsättning för ett jämlikt Göteborg är att personer med 

funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra att leva ett gott 

och meningsfullt liv. Fortfarande har personer med 

funktionsnedsättningar en sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre 

inkomster, sämre förankring i arbetslivet och deltar i mindre utsträckning 

i sociala, kulturella och politiska sammanhang. Göteborgs Stad har gjort 

viktiga insatser för att förbättra livsvillkoren för personer med 

funktionsnedsättning, men det finns mycket kvar att göra.  

 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar får idag ta ett orimligt 

stort ansvar, exempelvis för att samordna insatser från stadsdel och 

myndigheter. Bristen på boende med särskild service förvärrar 
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situationen. Det är i hög grad samhällets bristande tillgänglighet, och 

inte funktionsnedsättningen i sig, som skapar sämre livsvillkor för 

gruppen. Det beror också på diskriminering och kränkande 

särbehandling. Situationen för personer med funktionsnedsättning 

måste förstås utifrån en intersektionell analys där såväl de olika 

diskrimineringsgrunderna som sociala och ekonomiska skillnader vägs in. 

 

Mål  

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning ska förbättras.  

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större 

möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.  

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg.  

 

Inriktningar  

Göteborg ska vara en jämlik och inkluderande stad där alla, oavsett 

funktionalitet, kan delta på lika villkor. Personer med 

funktionsnedsättningar ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och 

vid behov erbjudas daglig verksamhet av god kvalitet. Valfriheten inom 

stadens dagliga verksamhet ska öka. Det är den enskildes egna önskemål 

som ska stå i centrum. Lagen om valfrihet, LOV, innebär dock en rad 

negativa konsekvenser för brukare och medarbetare och ska inte 

tillämpas inom daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Valfriheten och 

kvaliteten ska istället, delvis genom LOU, utvecklas inom stadens egen 

verksamhet. 

 

Fokus ska vara att så många som möjligt ska få stöd ute på den ordinarie 

arbetsmarknaden. Göteborgs Stad har ett särskilt ansvar för att verka för 

detta och öppna upp sina verksamheter för personer med 

funktionshinder 

 

Stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning ska fortsätta 

utvecklas. All information och stödinsatser ska utformas så att alla 

individer kan nås och tillgodogöra sig såväl informationen som insatsen. 

Det plattformsarbete som pågått inom Göteborgs Stad som gäller 

myndighetsutövningen behöver vidareutvecklas. Likvärdighet, bättre 

kvalitet och ökad delaktighet ska säkerställas. Kunskaper bland 
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Göteborgs Stads anställda om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning ska öka. Arbetet med att få fram bostäder med 

särskild service ska förstärkas. 

 

Stadens arbete med att utveckla välfärdsteknik ska också vara inriktat 

mot verksamheter som berör funktionsnedsättning. Det är viktigt både 

ur ett brukar och medarbetarperspektiv. 

 

Uppdrag  

• Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i Göteborgs 

Stads publika lokaler och på allmän platsmark. Ansvar: 

Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2019. 

• Arbetet med inventeringspooler för att inventera enkelt 

avhjälpta hinder ska intensifieras med fokus på facknämnder 

och bolag. Ansvar: Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2019. 

• Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska 

säkerställas. Ansvar: Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2019. 

 

 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 

Analys  

Individ- och familjeomsorgen är grundläggande för Göteborgs Stads 

verksamhet och i arbetet för ett jämlikt Göteborg. 

Den har en viktig funktion som ett socialt skyddsnät, men är lika mycket 

ett verktyg för att genom långsiktiga förebyggande och möjliggörande 

insatser skapa ett mer jämlikt och hållbart samhälle.  

 

Individ- och familjeomsorgen ger struktur och stöd när människan är 

som skörast. Det är därför särskilt viktigt att respektera individens frihet, 

integritet och självbestämmande inom ramen för verksamheten.  

 

Under senare år har stora sociala kostnader skjutits över från statlig nivå 

till kommunal nivå vilket har inneburit betydande utmaningar för 



 

   30 
 
 

 

kommunerna. Detta förstärker behovet av en målmedveten 

jämlikhetspolitik. 

 

Mål  

Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för 

Göteborgs invånare.  

Med långsiktigt och evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge 

invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och 

ekonomiskt bestämda skillnader.  

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo. 

 

Inriktningar  

Göteborgs Stads arbete ska inriktas mot att ge stöd, förebygga sociala 

problem, minska skillnader i hälsa och utjämna livschanser.  

 

Den sociala barnavårdens kvalitet behöver förbättras. Barn och unga ska 

så tidigt som möjligt få förebyggande och rehabiliterande insatser. 

Familjecentrerade arbetssätt ska utvecklas och implementeras i hela 

Göteborgs Stad.  

 

En avgörande faktor för ökad jämlikhet är att fler invånare ges bättre 

förutsättningar till arbete eller meningsfull sysselsättning. Det ska finnas 

ett särskilt fokus på att få vårdnadshavare i arbete. Antalet hushåll med 

egen försörjning ska öka så att långvarigt beroende av försörjningsstöd 

minskar. Socialtjänsten har en helt central roll i att lyfta människor ur 

försörjningsstöd och in i arbetslivet. Det är mycket viktigt att 

socialtjänsten har ett nära samarbete och samverkan med stadens 

kompetenscenter kring detta.  

 

Individ- och familjeomsorgen ska vara en integrerad del av det 

familjecentrerade arbetssättet och delta fullt ut i uppsökande 

verksamhet. Göteborgs Stads arbete med familjecentrerat arbetssätt ska 

förstärkas och breddas till att även inkludera familjer med barn i 

skolåldern.  
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Samarbetet med den idéburna sektorn ska fortsätta att utvecklas. 

Samverkan med Västra Götalandsregionen behöver också fördjupas, inte 

minst inom missbruksvården och vården av barn och unga med psykisk 

ohälsa. Arbetsmetoder och utformning av verksamheten ska utgå från 

forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet behöver organiseras så att 

mer tid frigörs för arbete med klienter.  

 

Individ- och familjeomsorgens arbete mot hedersförtryck måste 

kontinuerligt stärkas och utvecklas. Insatser mot hedersförtryckets olika 

uttryck är en huvuduppgift för stadens sociala arbete, oavsett om det rör 

sig om social kontroll i det offentliga rummet eller direkta övergrepp som 

könsstympning eller tvångsgifte. 

 

Uppdrag  

• Ett centralt resursteam mot hedersförtryck ska etableras. 

Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2019. 

• En socialtjänstrapport för hela staden ska tas fram, där en 

översyn av stadens arbete görs. Ansvar: Social resursnämnd. Ska 

genomföras 2019. 

• En utredning ska göras av hur behovet av stafettsocionomer kan 

minska och stadens socionomkapacitet stärkas. Ansvar: 

Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019. 

• Den verksamhet som bedrivs av den centrala 

samordningsfunktionen mot hedersförtryck ska utvecklas. 

Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2019.   

 

 

FÖRSKOLA OCH SKOLA  
 

Analys 

Skolans huvuduppdrag är att främja alla elevers utveckling och lärande 

och förmedla de kunskaper som krävs för att kunna delta i samhällslivet. 

Rektorer och lärare har idag inte fullt ut möjlighet att ägna sig åt 

huvuduppdraget. För mycket tid ägnas åt onödig administration och 
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kringuppgifter. Detta är en bidragande orsak till att rektorer och lärare 

väljer att sluta eller väljer andra arbetsgivare. 

 
Den svenska skolan är inte likvärdig. Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

har fått en ökad betydelse för hur väl eleverna lyckas i skolan. Detta är 

allvarligt och en utveckling som måste motverkas. Elevers möjligheter i 

livet ska inte begränsas av i vilken familj de växt upp eller av i vilken 

skola de går. Skolan har ett särskilt kompensatoriskt uppdrag att 

utjämna de socioekonomiska skillnader som finns mellan barn och 

elever. Skolan ska vara en plats där barn med olika bakgrund möts. De 

marknadsinriktade reformer som införts i skolan med skolval och skolor 

som drivs i vinstsyfte har varit förödande för likvärdigheten. Barn med 

olika bakgrund sorteras i hög grad till olika skolor. Religiösa friskolor 

bidrar till segregationen.  

 

Skolan ska vara en trygg plats där undervisning och kunskap står i 

centrum.  

 

Befolkningen i Göteborg växer och antalet barn i skolåldern beräknas 

öka kraftigt under de närmaste åren. Detta kommer att innebära ökade 

behov av insatser från både skola och övriga samhället för att säkerställa 

en god kvalitet i förskola och skola. De nya skolförvaltningarna måste ta 

ett särskilt ansvar i frågan för att säkerställa att behovet av förskole- och 

skollokaler tillgodoses. 

 

Tidiga insatser är viktigt. Det gäller särskilt barn och elever med behov av 

särskilt stöd där individuella anpassningar är nödvändiga. En väl 

fungerande samverkan mellan vårdnadshavare, förskola, skola och 

stadsdelsnämndernas verksamheter är av största vikt för att tidigt fånga 

upp barn och elever med olika svårigheter.  

 

Personalbristen är en stor utmaning för skola och förskola. Insatser 

behöver göras för att rekrytera lärare, särskilt till skolor i 

socioekonomiskt utsatta områden. 
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Mål  

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna 

utvecklas till sin fulla potential. 

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de 

skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad 

omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl 

elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och 

utveckla sin unika egenart. 

Processägare: Grundskolenämnden i samverkan med förskolenämnden 

och utbildningsnämnden. 

 

Inriktningar 

Rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas. Lärare ska ha goda 

förutsättningar att utöva sin profession och sitt ledarskap i 

lärsituationerna. Lärarna ska ges utrymme till kollegial samverkan. 

Strategier ska utvecklas för kompetensutveckling för skolpersonal. Det 

ska bli mer attraktivt att söka sig till lärar- och rektorstjänster i staden, 

med särskilt fokus på skolor i utsatta områden.  

 

Lärare och rektor styr över innehållet i undervisningen och över vilken 

kultur som ska råda på skolan. Rektor har befogenheter att upprätthålla 

studiero och en god arbets- och studiemiljö för medarbetare och elever 

på det sätt hen finner lämpligt. Rektor har mandat att besluta över 

skolans budget. 

 

Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas för att stödja eleven att se 

sina möjligheter, oavsett kön och bakgrund. Vägledningen ska framhålla 

möjligheten till högskolebehörighet och framtida arbetsmöjligheter i 

kommunens olika verksamheter och i olika branscher. Alla elever i 

grundskolan ska göra prao. Genom prao får eleverna kontakt med 

arbetsmarknaden och kan få upp ögonen för branscher eller yrken de 

annars inte valt.  

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska utvecklas för att få fler att 

välja att jobba inom förskolan och skolan i Göteborg. 
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Resurser till skolan, både ekonomiska och genom andra 

skolutvecklingsinsatser, ska fördelas efter behov. Skolor med ett högre 

socioekonomiskt index och de lägre årskurserna i grundskolan ska få en 

högre tilldelning.  

 

Skolan ska vara en trygg plats fri från diskriminering, hot och våld. 

Våldsbejakande extremism har ingen plats i skolan. Välfungerande 

rutiner ska finnas för samverkan mellan skolan och stadens samordnare 

mot våldsbejakande extremism.  

 

Skolan har en avgörande roll i stadens arbete att motverka förekomsten 

av hedersförtryck. I skolan finns barn och unga som riskerar att utsättas 

för exempelvis tvångsgifte och könsstympning. Skolan ska ha 

förutsättningar att tidigt upptäcka och agera mot hedersförtryck i 

samverkan med stadens samordnare. 

 

Pojkar är överrepresenterade när det gäller elever som inte klarar 

grundskolan med godkända betyg. Maskulinitetsnormer och 

antipluggkultur har allt för länge fått påverka unga pojkar i negativ 

riktning. Skolan ska ställa lika höga krav och ha lika höga förväntningar 

på pojkar som på flickor. 

 

Det positiva arbetet med att sprida nyanlända till fler skolor i hela 

Göteborg ska fortsätta och utvecklas. Möjligheterna till möten mellan 

elever från olika delar av staden ska öka.  

 

Tidiga insatser är avgörande för hur väl det går för eleverna i skolan. 

Kvaliteten i förskolan ska stärkas genom fortsatt utbyggnad och genom 

att minska barngruppernas storlek, i synnerhet för de yngre barnen. 

Särskilda insatser ska riktas till barn i förskoleåldern som ligger efter i sin 

språkliga utveckling. Barn till föräldralediga och arbetssökande ska 

erbjudas ökad tid i förskolan. Förskoleklassens kvalitet ska stärkas 

genom att erbjuda personalen stöd genom nätverk. 

 

Fritidshemmens kvalitet ska säkerställas genom ökad personaltäthet och 

genom att erbjuda fritidspersonal fortbildning och stöd genom nätverk. 

Barnen ska erbjudas vägar in i föreningslivet och en bredd av aktiviteter. 
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Samverkan mellan skola och fritidshem i arbetet med att uppnå 

läroplanens mål ska stärkas. Barn till föräldralediga och arbetssökande 

ska ges möjlighet att delta i fritidshemsverksamheten. Fritids och skola 

ska se som en helhet. 

 

Grundskolan och gymnasieskolan ska förstärka samverkan om elever 

som riskerar att bli obehöriga till ett nationellt program. Göteborgs Stad 

ska fortsätta arbeta för att nå alla unga inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret.  

 

Göteborgs Stad motsätter sig etablering av aktiebolagsdriva skolor som 

delar ut vinst till ägarna. Eventuella vinster ska återföras till 

verksamheten för att uppnå en skola med hög kvalitet. Vid ansökan om 

utökning eller etablering i Göteborg är det den enskilda huvudmannens 

ansvar att redovisa att vinstuttag inte sker.  

 

Uppdrag  

• Det ska säkerställas att alla skolor har tydliga rutiner och 

metoder för att motverka radikalisering och våldsbejakande 

extremism. Ansvar: Utbildningsnämnden i samverkan med 

grundskolenämnden och social resursnämnd. Ska genomföras 

2019. 

• Det ska säkerställas att alla skolor har tydliga rutiner och 

metoder för att motverka hedersförtryck. Ansvar: 

Grundskolenämnden i samverkan med förskolenämnden, 

utbildningsnämnden och social resursnämnd. Ska genomföras 

2019. 

• Det ska säkerställas att rektorernas och förskolechefernas lön 

motsvarar deras ansvar och mandat. Ansvar: 

Grundskolenämnden i samverkan med förskolenämnden och 

utbildningsnämnden. Ska genomföras 2019. 

• Det ska tas fram en plan för att stärka kompetensförsörjningen 

inom fritidshemsverksamheten. Ansvar: Grundskolenämnden. 

Ska genomföras 2019.   
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• Fritidshemsverksamhet ska erbjudas barn till föräldralediga och 

arbetssökande. Ansvar: Grundskolenämnden. Ska genomföras 

2019. 

• Fritidshemsverksamhet ska utan avgift erbjudas barn till 

nyanlända. Ansvar: Grundskolenämnden. Ska genomföras 2019.  

• Ett system ska införas för att mäta närvaron i förskolan för att 

säkra en trygg överlämning mellan hemmet och förskolan. 

Ansvar: Förskolenämnden. Ska genomföras 2019. 

• En plan ska tas fram för att höja pojkarnas skolresultat och 

motverka antipluggkultur. Ansvar: Center för skolutveckling 

(kommunstyrelsen). Ska genomföras 2019. 

• Särskilda insatser ska göras för barn i förskoleåldern i behov av 

språkutveckling. Ansvar: Förskolenämnden. Ska genomföras 

2019. 

• En plan ska tas fram för att möta stadens behov av skolpersonal. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019. 

• Det ska skapas en samplanerad organisation för utbyggnad av 

förskole- och skollokaler. Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska 

genomföras 2019. 

• Det ska säkerställas att alla elever i grundskolan genomför prao. 

Ansvar: Grundskolenämnden. Ska genomföras 2019. 

• En utredning ska genomföras av hur staden kan lösa skolgången 

för barn i skyddat boende. Ansvar: Grundskolenämnden. Ska 

genomföras 2019.  

• Nya utbildningslokaler ska byggas på Schillerskas tomt. Ansvar: 

Utbildningsnämnden. Ska genomföras 2019. 

• Det ska göras en fördjupad utredning om att inrätta tvåspråkig 

undervisning riktad till de nationella minoriteterna. Ansvar: 

Grundskolenämnden. Ska genomföras under 2019.  
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ÄLDRE 

 
Analys 

Gruppen äldre förväntas öka kraftigt från och med 2020 och framåt. Det 

innebär att behovet av att bygga ut en god och kvalitativ äldreomsorg 

ökar. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraft inom sektorn. Det 

ställer stora krav på att skapa goda, hållbara arbetsplatser och 

attraktivare tjänster för att lyckas rekrytera personal. Likaså kommer 

behovet av att bygga nya boenden för äldre att öka. 

 

Utbyggnaden av välfärden i kombination med bättre arbetsmiljö och en 

alltmer kvalificerad sjukvård bidrar till att vi lever längre och är friska 

långt upp i åldrarna. Trots det kvarstår hälsans ojämlika fördelning. Den 

genomsnittliga livslängden ökar i alla socioekonomiska skikt, men 

samtidigt ökar också skillnaderna. 

 

Idag är social isolering ett stort problem bland många äldre. Äldre ges 

inte möjlighet till nya upplevelser och en meningsfull fritid i tillräckligt 

stor utsträckning. 

 

Utvecklingen av vård och omsorg har lett till en förändrad relation 

mellan regionens hälso- och sjukvård och Göteborgs Stads vård- och 

omsorgsinsatser. I takt med att vårdkvaliteten blir högre förändras också 

förutsättningarna och det är viktigt att värna medarbetares möjligheter 

att utföra ett gott arbete. Det har skapat ett större behov av 

kompetensutveckling i den kommunala hälso- och sjukvården samt i 

äldreomsorgen inte minst inom digitalisering. Samverkan mellan 

kommun och region blir allt viktigare och välfungerade forum för detta 

måste säkerställas. 

 

Mål 

Äldres livsvillkor ska förbättras.  

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och 

att hälsoskillnaderna utjämnas.  

Processägare: SDN Örgryte-Härlanda och SDN Askim-Frölunda-Högsbo.  
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Inriktningar 

För att ge äldre ökat självbestämmande och skapa mer attraktiva jobb 

inom hemtjänsten ska arbetet med Attraktiv Hemtjänst förstärkas och 

de kompetensutvecklande insatserna fortsätta. Parallellt ska arbetet 

med att förbättra arbetsmiljön för hela äldreomsorgen intensifieras.  

 

Göteborg ska bli en jämlik stad och den ojämlika hälsan för äldre ska 

motverkas. Ett utvecklat förbyggande arbete för att nå de med sämst 

hälsa ska förstärkas. För att motverka social isolering ska Göteborgs Stad 

arbeta förebyggande och uppsökande. Tillgängligheten till aktiviteter ska 

öka. 

  

Ny teknik kan bidra till att minska isolering och öka deltagande i 

samhället. Stadsdelarna ska, gärna i samverkan med civilsamhället, 

stödja de äldre i att tillgodogöra sig ny teknik. Mötesplatser för äldre, 

med fördel generationsöverskridande, ska utvecklas vidare. 

 

Satsningar på välfärdsteknik ska genomföras. Att utveckla teknik inom 

välfärdssektorn är av största vikt för att öka självständigheten för 

brukare och förbättra arbetsmiljön för arbetstagaren. 

 

Göteborgs Stads hälso- och sjukvård och hemtjänst ska anpassas efter 

att allt fler med stora omsorgs- och vårdbehov bor kvar hemma. 

Kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- 

och sjukvården ska stärkas. Antalet vårdskador ska minska och 

kompetensen hos personalen ska öka avseende somatiska och 

psykiatriska diagnoser samt demens. Det teambaserade arbetssätt som 

har upparbetats kring äldre med demens ska kvarstå och utvecklas. 

 

Mot bakgrund av den nya lagen om betalningsansvar ska Göteborgs Stad 

ta ett större ansvar för att tidigare ta hem utskrivningsklara patienter 

från sjukhus. 

 

Göteborgs Stad ska arbeta för hög kontinuitet avseende personal, 

kvalitet och tid. Att mobilisera personalens engagemang och 

arbetsmotivation är strategiska faktorer för äldreomsorgens utveckling. 
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Det är viktigt att fortsätta satsningen på att minska antalet timvikarier 

till förmån för tillsvidareanställda. 

 

Möjligheten för de som har behov av omsorg att kommunicera med 

personalen på sitt modersmål inom äldreomsorgen ska öka.  

 

Arbetet med att möta varje äldres särskilda behov ska utvecklas. Hänsyn 

ska tas till äldre HBTQ personer, äldre med funktionshinder och andra 

äldre med särskilda behov. 

Göteborgs Stad ska även bygga fler trygghetsboenden och 

gemenskapsboenden för att främja längre självständigt boende och 

gemenskap. Trygghetsbostäder ska inrättas i befintligt eller nybyggt 

fastighetsbestånd, med rimliga hyror och i alla delar av Göteborg. 

Subventionerna för att bygga trygghetsboenden ska utökas. 

Allmännyttiga, ideella och privata bostadsbolag spelar alla en viktig roll. 

 

Göteborg har ett stort behov av äldreboendeplatser. Det är positivt att 

privata eller icke vinstdrivande aktörer bygger och driver boenden. Det 

är mycket positivt att boenden drivs på intraprenad.    

 

Mat är en viktig del av gemenskapen för äldre och en viktig komponent 

för att förebygga ohälsa. Transporter av färdiglagad mat ska undvikas i 

största mån och tillgången till lokalt lagad mat ska öka. 

 

Djur har en positiv inverkan på äldres mående, särskilt inom 

demensvården. Göteborgs Stad ska aktivt arbeta med djur som metod 

och redskap inom äldreomsorgen. 

 

Alla hyresgäster på äldreboenden ska ha tillgång till wifi i sina 

lägenheter. 

 

Det är viktigt med valfrihet i hemtjänsten. Lagen om valfrihet, LOV, 

innebär dock en rad negativa konsekvenser för brukare och 

medarbetare och ska därför inte tillämpas inom hemtjänsten i 

Göteborgs Stad. Valfriheten och kvaliteten ska istället, genom Attraktiv 

Hemtjänst och delvis genom LOU, utvecklas inom stadens egen 

verksamhet.   
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Uppdrag 

• Fler trygghets- och gemenskapsboenden ska inrättas. Ansvar: 

Förvaltnings AB Framtiden i samverkan med fastighetsnämnden. 

Ska genomföras 2019.  

• Det ska göras ett systematiskt arbete, i samverkan med 

civilsamhället, för att äldre ska ges möjlighet att tillgodogöra sig 

ny teknik (särskilt informationsteknik). 

Ansvar: Alla stadsdelsnämnder. Ska genomföras 2019. 

• Det ska göras en utredning om behovet av att vidareutveckla 

arbetet med välfärdsteknik inom äldreboenden och BmSS. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019. 

• Utbildningar för berörd personal ska genomföras med fokus på 

bemötande av äldre personer med demens och/eller psykisk 

sjukdom.  

Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019. 
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MILJÖ OCH KLIMAT  
 

Analys 

Klimatfrågan är en av vår tids största ödesfrågor. Ett förändrat klimat 

påverkar oss alla, oavsett var vi bor och hur vi lever. Det globala 

klimatavtalet från 2015 skapar rätt förutsättningar för en hållbar 

utveckling och bidrar till framtidstro.  

 

För att nå de globala klimatmålen krävs kraftfulla åtgärder på lokal nivå. 

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att minska stadens miljö- och 

klimatpåverkan och det arbetet ska fortsätta. Den tekniska utvecklingen 

ger oss fantastiska möjligheter att möta utmaningarna och bli en av 

världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och 

miljöproblemen. Genom långsiktigt hållbara och effektiva åtgärder ska vi 

skapa en god livsmiljö för alla som bor och verkar i Göteborg idag och i 

framtiden. 

 

Mål 

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar 

stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. 

2020 ska utsläppen av koldioxidekvivalenter i Göteborg från icke-

handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 

2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara 

maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.  

Processägare: Miljö- och klimatnämnden. 

 

Inriktning  

Göteborg ska vara en föregångare inom miljöområdet och en av 

världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och 

miljöproblem. Göteborgs Stad ska samordna och styra miljö- och 

klimatarbetet i en långsiktigt hållbar riktning där insatser stödjer och 

förstärker varandra. Samverkan med näringsliv och akademi är 

avgörande för att nå hållbara resultat och ska främjas. Fossilfria och 

klimatneutrala produkter och tjänster ska gynnas i stadens 

upphandlingsprocesser, inklusive innovationsupphandling, för att 

främja smarta lösningar och företag som leder omställningen. 
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Göteborgs Stad ska vara en ledande part i omställningen till ett fossilfritt 

Sverige och driva på resan mot ett fossilfritt Göteborg. Innovativa 

lösningar på området ska främjas. Göteborg har fantastiska 

förutsättningar för att producera förnybar energi. Andelen förnybar el 

och biogas ska öka, bland annat genom utbyggnad av vindkraft, solel och 

solvärme samt biogasproduktion från bland annat matavfall. Den energi 

som säljs och produceras av Göteborg Energi AB ska i allt större 

utsträckning vara förnybar. Den tekniska utvecklingen har en enorm 

potential och nya lösningar ska tas tillvara. Det aktiva arbetet med 

energieffektivisering ska fortsätta. Uppvärmningsbehovet ska minska 

genom energieffektivisering av de kommunala bolagens bostäder och 

Göteborgs Stads egna lokaler. Vid nybyggnation och renovering ska 

energieffektivitet alltid eftersträvas. 

 

Avfallsmängderna ska minska. Göteborgs Stad ska i första hand arbeta 

för att förebygga uppkomsten av avfall och i andra hand för en högre 

grad av återanvändning och återvinning. Genom att skapa ett 

kretsloppssamhälle där produkter och råvaror återanvänds eller 

återvinns kan resurserna räcka till framtida generationer.  

 

Utsläpp som påverkar människor, djur och miljö negativt ska minska. 

Göteborgs Stad ska arbeta aktivt för att fasa ut farliga kemikalier inom 

sina verksamheter. Arbetet med ”Giftfri förskola” ska fortsätta och 

utvecklas. Ämnen med särskilt farliga egenskaper ska inte användas eller 

släppas ut varken i luft, mark eller vatten. Göteborgs Stads arbete mot 

nedskräpning och spridning av föroreningar ska fortsätta. 

Åtgärdsprogrammet mot buller ska genomföras så att negativ påverkan 

på människors hälsa från omgivningsbuller minskar. 

För att främja biologisk mångfald behöver Göteborg levande 

naturmiljöer och effektiva ekosystemtjänster. Göteborg ska ha ett 

landskap med rik variation av naturtyper. Havsmiljön ska värnas och 

mångfalden av djur och växter främjas. Ett friskt hav och sammanhållna 

grön- och vattenområden ger goda spridningsmöjligheter för djur och 

växter samt fungerande ekologiska processer. 
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Ett förändrat klimat kommer påverka vår stad på flera sätt. Göteborg 

måste klimatanpassas för att våra bostäder och vår infrastruktur ska 

kunna stå emot klimatrelaterade utmaningar som till exempel extrem 

nederbörd och höjd havsnivå. Även dricksvattenförsörjning, vård och 

omsorg – system som vi alla är beroende av – måste klimatsäkras. 

  

Uppdrag  

• Det aktiva arbetet för att all fjärrvärme i Göteborg ska vara 

fossilfri till 2030 ska fortsätta. Ansvar: Göteborgs Energi AB. Ska 

genomföras 2019. 

• En metod för energieffektivisering vid nybyggnation och 

renoveringar ska tas fram. Ansvar: Byggnadsnämnden. Ska 

genomföras 2019. 

• En särskild informationsinsats ska genomföras för att 

uppmärksamma göteborgarna på deras möjligheter och ansvar i 

klimat- och miljöarbetet. Ansvar: Miljö- och klimatnämnden. Ska 

genomföras 2019. 
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STADSUTVECKLING OCH BOSTÄDER 
 

Analys 

Göteborg är en stad som växer. Takten i bostadsbyggandet har ökat 

kraftigt och det byggs nu mer än på 40 år. Det byggs i alla stadsdelar från 

nordost till sydväst. Utbyggnadsplaneringens strategi att förtäta och 

komplettera befintliga områden med bostäder, arbetsplatser och service 

stärker och utvecklar stadsdelarna. Nya stråk och kvarter binder 

samman staden. Den nya stadskärnan har börjat växa fram i Älvstaden.  

 

En stark befolkningstillväxt medför samtidigt ekonomiska, sociala och 

miljömässiga utmaningar. Det ställer stora krav på hur stadsutvecklingen 

och bostadsbyggandet planeras. Bostadsbristen är fortfarande stor i 

Göteborg och det byggs för få hyresrätter. Här har allmännyttan en 

viktig roll för ökad nyproduktion.  

 

Mål 

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. 

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. 

Fler hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer 

med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad 

i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta. Processägare: 

Fastighetsnämnden. 

 

Inriktningar  

Stadsutvecklingen ska aktivt bidra till att minska segregationen och 

utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa. Att skapa hälsofrämjande och 

hållbara livsmiljöer är ett centralt fokusområde i Göteborgs Stads 

jämlikhetsarbete som ska prioriteras. Nybyggnation ska bidra till 

effektivt markutnyttjande, genom att komplettera och utveckla 

Göteborg - främst i redan exploaterade lägen med god kollektivtrafik. 

Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering, trafikstrategin och 

grönstrategin ska vara viktiga utgångspunkter för all stadsutveckling. 
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Historisk stadsplaneanalys ska integreras i all planering för att säkerställa 

stadens övergripande strukturella samband. 

Staden ska ha ett långsiktigt mål att skapa 60 000 bostäder till 2028. Ett 

särskilt stadsbyggnadslyft för att långsiktigt förtäta och utveckla 

strategiska områden ska startas i Angered, Biskopsgården och 

Tynnered/Frölunda. Här finns både byggbar mark och befintlig 

infrastruktur, och förutsättningarna är därmed mycket goda för 

expansivt stadsbyggande. Fokus ska vara på att komplettera områdena 

med de boendeformer som det råder brist på. Gårdstensmodellen för 

upprustning och stadsutveckling har varit mycket framgångsrik och ska 

användas i fler områden. När bostadsområden växer fram på gamla 

industriområden krävs långsiktig planering för att säkerställa nya 

strategiska platser för industriverksamhet. 

 

Göteborgarna ska ha god kollektivtrafik, service, affärer, skolor, torg och 

grönområden inom gångavstånd. Vid nyproduktion ska tydliga krav 

ställas på tillräcklig lokalyta för kommersiell, ideell och kommunal 

service, särskilt förskolor och skolor. För att säkerställa behovet krävs en 

samplanerad organisation. Hälften av bostäderna som byggs bör vara 

hyresrätter. Hemlöshet ska mötas enligt modellen ”Bostad först” och 

individuellt anpassade insatser. Det är särskilt viktigt att skydda 

barnfamiljer från hemlöshet. Fler boenden ska skapas och arbetet med 

att reservera lägenheter enligt F100 ska fortsätta. 

 

Utformning av bebyggelse och offentliga platser ska ske med människan 

i fokus. Stadsutvecklingen ska planeras strategiskt för att vara jämställd. 

Kvinnor och män ska ha lika möjlighet att röra sig fritt i det offentliga 

rummet. Staden ska präglas av öppna och översiktliga miljöer som är 

trygga att förflytta sig och vistas i. Göteborg ska vara tillgängligt för alla. 

Därför ska den fysiska tillgängligheten till hela stadsrummet öka genom 

att bygga bort fysiska hinder. Inriktningen ska vara att utveckla en 

blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler naturliga 

mötesplatser. Det ska finnas fler kulturupplevelser och lekmiljöer. 

Barnperspektivet ska prägla utvecklingen av staden och säkerställas i 

konsekvensanalyser. Fler lekplatser ska vara bemannade.  
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Eftersom den höga byggtakten innebär många byggarbetsplatser runt 

om i Göteborg är det viktigt att värna tillgången till det offentliga 

rummet och skapa attraktiva temporära ytor där människor trivs och 

känner sig trygga. 

 

Projektet BoStad 2021 (Jubileumssatsningen) för att få fler bostäder till 

år 2021 genom förändrat och effektivare arbetssätt ska fortsatt 

prioriteras av alla berörda förvaltningar och bolag. En utvärdering av 

arbetsmetoden är aktuell och kan leda till utveckling och fortsatt 

tillämpning av metoden. 

 

Klimatförändringarna leder till ökad nederbörd och fler översvämningar. 

För att Göteborg ska kunna möta dessa utmaningar krävs långsiktigt, 

strategiskt arbete som utgår från en hållbar klimatanpassning av 

stadsmiljön. Dagvattenfrågan ska finnas med tidigt i den fysiska 

planeringen. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas. 

 

Uppdrag 

● Ett särskilt stadsbyggnadslyft för utbyggnad av Angered, 

Biskopsgården och Tynnered/Frölunda ska startas. Ansvar: 

Byggnadsnämnden i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden. 

Ska genomföras under mandatperioden. 

● Det ska tas fram en strategisk utbyggnadsplan för byggandet av 

småhus i Göteborg. Ansvar: Fastighetsnämnden. Ska 

genomföras 2019.  

● En plan för hur ramprogrammen för kommunala lokaler ska 

integreras i nya eller befintliga fastigheter ska tas fram. Ansvar: 

Byggnadsnämnden. Ska genomföras 2019. 

● En bemannad lekplats ska skapas i Beryllparken.  

Ansvar: Park- och naturnämnden. Ska genomföras 2019. 
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TRAFIK  

 
Analys 

God trafikplanering är en förutsättning för människor att få ihop vardag 

och fritid och skapar mer jämlika och jämställda livsvillkor, samtidigt som 

det stärker Göteborgs attraktivitet och konkurrenskraft.  

 

Kollektivtrafiken är i dag inte tillräckligt utbyggd för att nå målen om ett 

hållbart resande. Genom en utvecklad kollektivtrafik ges fler lika 

möjligheter att nå Göteborgs utbud av studieplatser, arbetsplatser, 

kultur och fritid utan att vara beroende av tillgång till bil.  

 

Göteborg behöver utvecklas till en modern och bra cykelstad. Fortsatt 

arbete med cykelinvesteringar och förbättrade kvaliteter i cykelnätet 

kommer ha stor betydelse för att nå stadens cykelmål. I detta blir 

utvecklingen av lånecykelsystemet också ett viktigt steg. 

 

Klimat- och miljöpåverkan samt buller och trängsel från trafiken behöver 

minska för att bidra till en hållbar stadsutveckling.  

 

Trafiksäkerheten har ökat generellt, dock har cykelolyckorna och 

fallolyckor blivit fler. I takt med att Göteborg förtätas och vi blir fler som 

samsas om trafikutrymmet behöver trafiksäkerhetsarbetet förbättras 

ytterligare. Detta blir särskilt viktigt att beakta nu när Göteborg gått in i 

ett intensivt byggskede både i trafikmiljön och stadsmiljön. 

 

Västsvenska paketet är ett steg i omställningen till ett hållbart resande 

och viktig för den regionala arbetsmarknaden och att få hållbara 

godsflöden i och genom Göteborg. De stora projekten i Västsvenska 

paketet befinner sig i en genomförandefas. Det ställer krav på hur 

trafiken leds om och att nya lösningar skapas, exempelvis genom 

transporter på älven, för att bibehålla god tillgänglighet och mobilitet 

under byggskedet. Byggtiden ger också en möjlighet att skapa nya 

tillfälliga mötesplatser i Göteborg.  
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Trängselskatten har fortsatt god effekt. Sedan den infördes 2013 har 

Göteborgs befolkning ökat med drygt 30 000. Trots det ligger biltrafiken 

fortfarande under den ursprungliga nivån.  

 

Fordonssektorn genomgår en stark förändring inom elektrifiering, 

automatisering och digitalisering. Detta kommer få stor påverkan i på 

den framtida trafiken i Göteborg. Det är viktigt att Göteborgs Stad både 

medverkar i och ligger i framkant av denna omvälvande utveckling. 

 

Mål 

Det hållbara resandet ska öka.  

Resandet med kollektivtrafiken ska öka. På samma sätt behöver andelen 

gående och cyklister öka och tydliga alternativ för biltrafik och parkering 

erbjudas. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och 

hälsoskäl och därför kommer biltrafiken i vissa snitt behöva minska. 

Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.  

Processägare: Trafiknämnden. 

 

Inriktning   

Framkomlighet ska prioriteras under kommande intensiva år av 

ombyggnationer i trafikmiljön och stadsmiljön. Trafiksystemet måste 

fungera i vardagen samtidigt som de stora investeringarna sker i 

framtidens infrastruktur och stadsdelar.  

 

I infrastrukturprojekt ska fler medarbetare rekryteras utifrån social 

hänsyn. 

 

I takt med att Göteborg växer och fler människor rör sig i trafikmiljön 

behöver andelen yteffektiva resor med kollektrafik, cykel och gående 

öka. Andelen biltrafik behöver minska, med hänsyn tagen till de snabba 

framsteg inom bland annat elektrifiering och automatisering som 

kommer att förändra bilens roll i stadsmiljön. Kollektivtrafiken ska 

utgöra stommen i stadstrafiken. Alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt 

och mer tillgängligt, därför behöver kollektivtrafiknätet byggas ut och 

knytas ihop och priserna hållas nere. 
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I linje med stadens program Jämlikt Göteborg ska de hinder som finns 

för att skapa en mer tillgänglig kollektivtrafik ses över – exempelvis 

utifrån ekonomi, fysisk tillgänglighet och information. 

 

Trafikplaneringen ska främja ökad jämlikhet och ge alla göteborgare och 

besökare goda möjligheter att ta del av stadens utbud. Trafikplaneringen 

ska bidra till att skillnaderna i resmönster baserat på kön utjämnas, som 

ett led i att förverkliga jämställdheten. 

 

Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken 

under sommaren. Här är det positivt att regeringen nu går in och 

finansierar en satsning som Göteborgs Stad sedan en tid tillbaka har 

gjort.   

  

Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser ska prioriteras. Färdtjänsten 

och Flexlinjen ska utvecklas så att dess passagerare får samma nytta av 

kollektivtrafiken som övriga resenärer. 

 

Göteborg Stad ska vara aktivt delaktig i den tekniska utveckling som sker 

i fordonssektorn. Staden ska ligga i framkant och fortsätta att stärkas 

som en ledande testarena för fordons- och trafikinnovationer.  

 

Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som främjar barns säkerhet och 

rörelsefrihet. Detta är särskilt viktigt vid skolor och förskolor. 

Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. 

Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken 

ska vara gena och tydligt markerade. Säkerheten för cyklister ska 

prioriteras mer och cykelolyckorna i Göteborg ska minska. 

Trafikens påverkan på bullersituationen, klimatet och luftkvaliteten ska 

förbättras. För att nå målen i trafikstrategin och bibehålla 

framkomligheten under byggprojekt behöver effektiva 

mobilitetslösningar utvecklas, i samverkan med förvaltningar och bolag. 

 

Underhållet av gator och trafikstråk ska öka för att främja ett hållbart 

resande. Parkering på tomtmark ska premieras. Parkeringsplaneringen 

ska stödja trafikstrategins inriktning. Göteborgs Stad ska underlätta för 

bilpooler, bland annat genom att omvandla parkeringsplatser som tagits 
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i anspråk vid ombyggnation till bilpoolsparkering. Laddinfrastruktur i 

kommunala parkeringar ska fortsätta utvecklas. 

 

När parkeringsplatser tas i anspråk vid bostadsbyggnation ska stadens 

parkeringsnorm tillämpas i de fall dessa parkeringsplatser ska ersättas.  

 

Göteborg är ett skandinaviskt logistiknav och måste ha väl fungerande 

godsflöden. Det gäller såväl godset till och från Göteborgs Hamn, som 

utveckling av citylogistiken. Detta är prioriterat både vid 

ombyggnationer samt i den långsiktiga strategiska planeringen.  

Genomförandet av Västsvenska paketet har hög prioritet. För att nå 

målen med kollektivtrafikutbyggnaden behöver Göteborgs Stad fortsatt 

samverka aktivt och konstruktivt med Västra Götalandsregionen. En plan 

och prioritering för den fortsatta utbyggnaden ska tas fram i samverkan 

för att möjliggöra genomförandet av målbilden för kollektivtrafiken, 

Koll2035.    

 

Uppdrag 

• Kvaliteten på vägnätet ska höjas genom en särskild 

underhållssatsning. Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 

2019. 

• En utredning ska påbörjas för spårtunnel mellan Kortedala– 

Alelyckan för att ansluta till snabbspåret Angeredsbanan. 

Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2019. 

• Stadsnära parkeringsentréer ska utredas. Ansvar: 

Trafiknämnden. Ska genomföras 2019. 

• En slinga för elbussar Angered – Lövgärdet – Gårdsten ska 

utredas. Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2019.   

• En strategi för trafikinnovationer ska tas fram. Ansvar: 

Trafiknämnden i samverkan med BRG. Ska genomföras 2019.  

• Inom ramen för trafikutbildning till grundskolor i Göteborg ska 

ett utbildningspaket tas fram. Ansvar: Trafiknämnden i 

samverkan med grundskolenämnden. Ska genomföras 2019.  

 

 



 

   51 
 
 

 

ARBETSMARKNAD OCH 

VUXENUTBILDNING 
 

Analys 

Att skapa förutsättningar för arbete är ett centralt fokusområde för 

Göteborgs Stads satsning på ett Jämlikt Göteborg. Att komma i arbete är 

avgörande inte bara för den enskilde utan även för familjens livsvillkor, 

för tryggheten och för hela samhället 

 

Göteborgs Stads ambitionshöjning på arbetsmarknadsområdet har gett 

resultat. Kompetenscenter är etablerade runtom i Göteborg och ska 

fortsätta utveckla samverkan med nämnder och bolag. Göteborg har 

haft en stark jobbtillväxt och arbetslösheten har minskat, inte minst 

bland unga. Men den positiva utvecklingen har inte fördelats jämnt över 

alla grupper. Unga män, utrikesfödda och personer med 

funktionsnedsättning står fortfarande längre från arbetsmarknaden. Ett 

ännu mer systematiskt arbete, med tydligt fokus på sysselsättning, krävs 

för att stärka alla ovan nämnda gruppers tillgång till vuxenutbildnings- 

och arbetsmarknadsinsatser. 

 

Arbetslösa unga män befinner sig i en särskilt utsatt position. De riskerar 

i längden att slås ut från ordinarie samhällsstrukturer. Detta har en 

negativ påverkan på jämlikheten och tryggheten i hela Göteborg. 

Samtidigt som de unga kvinnorna ges det stöd som de behöver finns det 

goda skäl att rikta särskilda insatser till de unga männen. Kriminalitet, 

extremism, missbruk och psykisk ohälsa kan motarbetas effektivt med 

en aktiv arbetsmarknadspolitik med tydligt fokus på unga mäns 

sysselsättning.  

 

Samtidigt som arbetslösheten är för hög inom vissa grupper finns det 

flera identifierade bristyrken. Göteborg står inför stora 

generationsväxlingar och behovet av vuxenutbildningsinsatser ökar. En 

bättre matchning skulle kunna förbättra kompetensförsörjningen 

samtidigt som arbetslösheten pressas tillbaka. Språkkunskaper är 

avgörande för att kunna ta steget in på arbetsmarknaden. Flexibla, 
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yrkesinriktade språkkunskaper är en framkomlig väg till sysselsättning – 

särskilt för kortutbildade – och behöver fortsätta vidareutvecklas.  

 

Göteborg har under de senaste åren välkomnat många nyanlända 

invandrare. Ett välfungerande mottagande förutsätter att de 

kommunala verksamheterna står redo att stötta de nyanlända hela 

vägen till ett viktigt, riktigt jobb. Det krävs starkare 

samverkansstrukturer mellan relevanta statliga myndigheter, Göteborgs 

Stad och civilsamhället för att bygga en mer effektiv etablering.  

 

Mål 

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.  

Särskilda insatser ska riktas till grupper som är överrepresenterade bland 

långvarigt arbetslösa, såsom utrikes födda, personer med 

funktionsnedsättning och unga män.  

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

 

Inriktningar 

Göteborgs Stads riktade arbetsmarknadsinsatser ska fokusera främst på 

åtgärder till utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och unga 

män. Arbetsmarknadsinsatserna ska fördelas och genomföras efter 

behov.  Göteborgs Stad ska fortsätta att utveckla insatserna för att göra 

staden mer jämlik. Arbetet med fokusområdet ”Skapa förutsättningar 

för arbete” ska vara en integrerad del av Göteborgs Stads 

arbetsmarknadspolitik 

 

Göteborg ska ha en attraktiv och inkluderande arbetsmarknad där 

diskriminerande strukturer ska brytas. Arbetsmarknaden präglas av 

ständig omställning. Därför ska Göteborgs Stad ha en hög beredskap för 

att tidigt kunna göra insatser för att maximera möjligheterna att komma 

i arbete eller studier. Göteborgs Stad ska också, i så stor utsträckning 

som möjligt, ta del av statliga arbetsmarknads- och utbildningssatsningar 

för att möta den efterfrågan på kompetensförsörjning som finns, både 

internt och externt. Extratjänster och andra insatser med särskild nytta 

för nyanlända ska fortsätta erbjudas i Göteborgs Stad som en del av det 

stegvisa jobb- och kunskapslyftet. Assisterande tjänster ska erbjudas i 
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förvaltningar och bolag utifrån det stegvisa jobb- och kunskapslyftet för 

att förbättra kompetensförsörjningen samt minska arbetslösheten.   

 

Göteborgs Stads nämnder och bolag ska under ledning och med stöd av 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning implementera 

modellen för ”Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet” i sina 

verksamheter. En viktig del i detta arbete är att vidareutveckla 

specialutformade insatser för att underlätta etableringen på 

arbetsmarknaden. Uppföljningen av dessa insatser ska förstärkas och 

systematiseras, för att ständigt kunna utvecklas efter arbetsmarknadens 

behov.  

 

Välfungerande kompetensförsörjning krävs för att Göteborg ska 

fortsätta växa. Business Region Göteborg ska i högre grad fokusera på 

arbetsmarknadsfrågor och arbeta mer med insatser för förbättrad 

jobbmatchning och samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning ska stärkas. Arbetslösa ska via kompetenscenter och 

andra insatser matchas mot bristyrken. Socialtjänsten och Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning ska gemensamt utveckla en modell 

för hur antalet deltagare på kompetenscenter ska öka. Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning ska för hela Göteborgs Stad 

fortsätta utveckla och implementera utbildningsstegar och yrkesstegar 

inom modellen ”Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet”, med ett tydligt 

fokus på både arbetslöshetsbekämpning och kompetensförsörjning. 

Samordningsförbunden har fortsatt en viktig roll i att svara för 

samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte förbättra arbetsförmågan hos 

individer som står mycket långt bort från arbetsmarknaden. 

 

Göteborgs Stad ska fortsätta arbeta aktivt med att minska 

ungdomsarbetslösheten. Ungdomar som gått direkt från skolan till 

arbetslöshet ska ges snabb och aktiv uppmärksamhet genom etablerade 

samverkansformer med Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa ska 

erbjudas arbete, praktik eller studier inom 90 dagar. Göteborgs Stad ska 

erbjuda fler unga ett sommarjobb, och utveckla samarbetsformer med 

näringslivet för att kunna erbjuda fler sommarjobb inom fler branscher.    
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Under ledning av Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, och 

samtidigt som unga kvinnor ges det stöd som de behöver, ska hela 

staden samverka för att lotsa fler unga män in på vägar till ett viktigt, 

riktigt jobb. Särskilda insatser för att öka unga mäns sysselsättning ska 

utvecklas och påbörjas under året. Lärdomar ska dras från projektet Ung 

i Öst, som framgångsrikt har arbetat med gruppen på lokal nivå. Ung i 

Öst har skapat en mycket nära samverkan mellan socialtjänst, 

fältassistenter, föreningsvandringar, polis och andra viktiga aktörer. 

Pilotprojekt ska påbörjas under namnen Ung på Hisingen 

(stadsdelsnämnderna på Hisingen), Ung i Nordost (SDN Angered) och 

Ung i Väster (stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra 

Göteborg). Ett uppsökande arbete ska inledas för att etablera förtroende 

inom gruppen och nå ut med information om de 

arbetsmarknadsinsatser som erbjuds. 

 

Vuxenutbildningen ska stödja det livslånga lärandet med fokus på att 

utjämna livschanser. Dess uppgift ska vara att ge människor en andra 

chans i livet och möta omställning på arbetsmarknaden genom att 

anpassa sina former efter individens behov och begränsningar. 

Etableringen av nyanlända ska stärkas genom att vuxenutbildningen tar 

ett ökat ansvar. Vuxenutbildningen ska också bidra till att förbättra 

kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och i Göteborgs Stad. Det 

ska vara möjligt att kombinera olika skolformer och kombinera studier 

med förvärvsarbete. 

 

Vid upphandling av vuxenutbildning ska det alltid övervägas vilken andel 

av verksamheten som kan bedrivas i Göteborgs Stads egen regi. 

Folkbildningen och andra icke-vinstsyftande utbildningsanordnare, som 

är särskilt relevanta i sin fria roll, ska ses som viktiga samarbetspartners. 

 

Kombinationen av Svenska för invandrare (SFI), förberedande 

svenskundervisning och arbetspraktik/yrkesutbildning med språk- och 

modersmålsstöd ska vidareutvecklas och förstärkas. Göteborgs Stad ska 

också arbeta för att svenskundervisning erbjuds så tidigt som möjligt 

efter ankomst. De som läser SFI kombinerat med kärnämnen ska kunna 

erbjudas undervisning på sitt modersmål.  
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Göteborgs Stad ska arbeta för att etableringstiden för nyanlända ska 

kortas väsentligt. I samarbete med Arbetsförmedlingen och andra 

relevanta aktörer ska nya samverkansformer utvecklas och 

implementeras kontinuerligt. Särskild beredskap ska finnas för 

utbildnings- och språkinsatser för nyanlända som övergår i kommunens 

ansvar. Göteborgs Stad ska ta en riksledande roll inom utvecklingen av 

arbetslöshetsbekämpande språkinsatser. Detta genom att utveckla 

innovativa, flexibla språkinsatser som stöttar arbetslösa invånare till 

egenförsörjning. Fler nyanlända – särskilt kortutbildade – ska erbjudas 

och ta del av dessa insatser. Validering, i synnerhet för bedömning av 

yrkeskompetens, är ett viktigt verktyg. Modersmålsundervisning, som 

ett utbildningssteg innan svenskundervisning tar vid, ska erbjudas 

kortutbildade nyanlända. För att garantera att varje nyanländ har 

möjlighet att ta del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

Göteborgs Stad – med samarbetspartners – erbjuder ska 

medborgarkontoren tillgängliggöra relevant material på flera språk och 

vid behov fungera som mötesplats mellan stadens 

arbetsmarknadsinsatser och nyanlända utan jobb. 

 

Studie- och yrkesvägledningen ska erbjuda effektiva verktyg för att finna 

rätt utbildning eller åtgärd åt rätt person. Vägledningen mot bristyrken 

ska öka och utvecklingen av arbetssätt för att minska andelen avbrott 

ska fortsätta. Särskilda former av flexibel studie- och yrkesvägledning för 

unga män som står långt från arbetsmarknaden ska införas.  

 

Uppdrag 

• Ett pilotprojekt med fokus på att öka unga mäns sysselsättning 

ska påbörjas. Ett nära samspel mellan trygghetsskapande 

åtgärder och arbetslöshetsbekämpning, samt mellan flera lokala 

aktörer i varje berörd stadsdel, ska ingå i projektet. 

• Ansvar: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i 

samverkan med SDN Angered, SDN Östra Göteborg, SDN Västra 

Hisingen, SDN Norra Hisingen, SDN Lundby, SDN Askim-

Frölunda-Högsbo och SDN Västra Göteborg. Ska genomföras 

2019. 
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• Insatser ska göras via stadens kompetenscenter för få fler i 

arbete och öka egenförsörjningen, särskilt bland vårdnadshavare 

med långvarigt försörjningsstöd. Ansvar: Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning i samverkan med 

stadsdelsnämnderna. Ska genomföras 2019. 

• Kompetenscenter och socialtjänsten ska gemensamt arbeta för 

att minska antalet barnfamiljer i beroende av försörjningsstöd 

genom att tidigt erbjuda berörda föräldrar 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildning. Ansvar: 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i samverkan 

med stadsdelsnämnderna. Ska genomföras 2019.  

• En modell för hur socialtjänsten ska rekrytera fler deltagare till 

kompetenscenter ska tas fram och implementeras. Ansvar: 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i samverkan 

med stadsdelsnämnderna. Ska genomföras 2019. 

• Göteborgs Stads medborgarkontor ska, på flera språk, erbjuda 

uppdaterad och fullständig information om 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildning riktad till 

arbetslösa göteborgare. Ansvar: Nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning i samverkan med stadsdelsnämnderna. Ska 

genomföras 2019. 

• Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet 

genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till 

övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Ska genomföras 2019.  

• En utredning ska göras om möjligheten att förmedla 

sommarjobb inom externa branscher till gymnasieelever genom 

att upprätta samarbetsformer med näringslivet. Ansvar: 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i samverkan 

med BRG. Ska genomföras 2019.  
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NÄRINGSLIV 
 

Analys 

Näringslivet i Göteborg går bra. De senaste åren har pilarna pekat åt rätt 

håll. Tillväxten är hög. Exporten växer. Sysselsättningen ökar. 

Arbetslösheten minskar, även i utsatta grupper. 

 

Inte minst har Göteborg tagit stora steg framåt som ledande industristad 

i Sverige och Europa. Innovationskraften är stark. Hållbarhetsarbetet – i 

både de ekologiska och sociala dimensionerna – är offensivt. Flera 

klusterbildningar, bland annat när det gäller framtidens mobilitet, håller 

världsklass.  

 

Samtidigt händer det mycket i stadsutvecklingen. Göteborg har gått in i 

ett ordentligt utvecklingssprång. Hela staden ska förnyas. Under de 

närmaste 15–20 åren ska det i stor skala byggas infrastruktur, bostäder 

och kommersiella lokaler.  

 

Den starka dynamiken är förknippad med flera utmaningar. En är 

kompetensförsörjningen. Många företag har svårt att rekrytera 

kompetent personal. Detta påverkar både leverans och kostnadsbild. 

 

En annan, relaterad, utmaning är den samlade produktionskapaciteten. I 

flera branscher verkar den kapacitet som nu finns i Göteborg inte räcka 

till.  

 

En tredje utmaning är att, när så mycket går på högvarv, säkerställa att 

den service som stadens olika aktörer ger till företagen håller en hög och 

pålitlig kvalitet. Företagsklimatet måste även i den meningen vara gott. 

 

Göteborgs Stads näringslivsfrämjande arbete har på sistone fått en ökad 

strategisk tyngd. Den relativt nystartade strategiska näringslivsdialogen 

– som ska stimulera samverkan mellan politiken, näringslivet och 

akademin – börjar ge resultat. Det nya innovationsprogrammet, som har 

ett tydligt fäste på näringslivssidan, går nu in i en genomförandefas. 

Detsamma gäller för det nya näringslivsstrategiska programmet. Båda 
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programmen, som tagits fram i breda och inkluderande processer, är de 

första i sitt slag i Göteborg. Därför är det viktigt att i ett mycket aktivt 

arbete omsätta dem i praktisk handling inom stadens verksamheter. 

 

Att det går bra för näringslivet är viktigt för hela samhället. Det är 

företagen som driver tillväxten, som står för en stor del av 

jobbskapandet och som genererar de resurser som krävs för att säkra 

kvaliteten i välfärden. 

 

Mål 

Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden 

skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv  

Göteborgs Stad ska – i samverkan med näringslivet, akademin och andra 

aktörer – skapa det företagsklimat och de strukturer som i övrigt krävs 

för att ett brett näringsliv med spets inom hållbara innovationer ska 

kunna driva fram en hög sysselsättning och en låg arbetslöshet. 

Processägare: Business Region Göteborg.  

 

Inriktningar 

Göteborg ska vara en ledande testarena för utveckling av hållbara 

innovationer. För att underlätta för alla involverade aktörer, inte minst 

de mindre företagen, ska Göteborgs Stad – i samverkan med 

näringslivet, akademin och andra aktörer – bygga upp en tydlig, enhetlig 

och transparent struktur kring testarenaverksamheten. Innovationer 

inom en rad områden, alltifrån mobilitet och stadsutveckling till kreativa 

näringar och välfärdsteknik, ska kunna testas på ett kontrollerat och 

effektivt vis. Följdinnovationer och kunskapsspridning ska stimuleras. 

 

Ett innovationsområde som behöver ges särskild uppmärksamhet är 

artificiell intelligens (AI). Även här är det viktigt att Göteborg säkrar en 

internationellt framskjuten position. Göteborgs Stad ska främja 

samverkan och kapacitetsuppbyggnad på området samt se till att de 

snabba framstegen utnyttjas i de egna verksamheterna. 

 

Göteborgs Stad ska fortsätta att stärka arbetet med att underlätta 

näringslivets kompetensförsörjning. Utifrån alla de komponenter som nu 

finns på plats – bland annat kompetensförsörjningsplanen, 
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kompetenscentra, YESBOX, Business Centers och den allmänna 

företagsrådgivningen – ska det värderas vad staden mer kan göra för att 

bidra till att matcha arbetssökande mot företagens vakanser. 

 

För att utvecklingssprånget ska kunna fullföljas på det bra sätt krävs 

ytterligare tillskott utifrån. Göteborgs Stad ska intensifiera insatserna för 

att attrahera nya etableringar och investeringar av inhemska och 

utländska företag. Med koppling till detta är det viktigt att också göra 

staden mer attraktiv särskilt för utländsk kompetens. 

 

Göteborgs Stad ska ytterligare stärka sitt långsiktiga och systematiska 

arbete med att förbättra servicen till företag. Särskilt angeläget är det 

att uppmärksamma och åtgärda de problem som kan uppstå i samband 

med den snabba stadsomvandlingen. På basis av den utredning kring 

detta arbete som görs under 2018 ska en ny handlingsplan tas fram och 

börja genomföras. 

 

Göteborgs Stad ska, i flera olika sammanhang, stödja och matcha det 

alltmer ambitiösa hållbarhetsarbete som många företag håller på att 

bygga upp. Företag som vill samarbeta med staden i olika sociala eller 

miljöinriktade satsningar ska mötas av öppenhet och positivt 

engagemang.  

 

Eftersom goda tider sällan varar för evigt ska det, där så är relevant i det 

näringslivsfrämjande arbetet, skapas en beredskap för hur 

verksamheterna skulle behöva anpassas för att leverera en så bra 

support som möjligt i en kommande konjunktursvacka. 

 

Göteborgs Stad ska, med Business Region Göteborg i en övergripande 

samordningsroll och genom ett aktivt deltagande från alla relevanta 

nämnder och bolag, bygga upp den särskilda kapacitet som krävs för att 

på ett ambitiöst sätt omsätta det nya näringslivsstrategiska programmet 

i praktiken. 

 

Uppdrag 

• Det ska göras en utredning av hur Göteborgs Stad kan främja 

samverkan och kapacitetsuppbyggnad, samt involvering av de 
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egna verksamheterna, inom området artificiell intelligens (AI). 

Ansvar: Business Region Göteborg. Ska genomföras 2019. 

• En ny handlingsplan för att förbättra Göteborgs Stads service till 

företag ska tas fram och börja genomföras. Ansvar: Business 

Region Göteborg. Ska genomföras 2019. 

• Det ska skapas en utökad kapacitet för att aktivt kunna ta det 

övergripande samordningsansvaret för genomförandet av det 

nya näringslivsstrategiska programmet. Ansvar: Business Region 

Göteborg. 

• Det ska, som en del i utvecklingen av ”Testbädd Göteborg”, 

göras en utredning av förutsättningarna för att skapa ett särskilt 

policy-labb med relevans för Göteborgs Stad. Ansvar: Business 

Region Göteborg. Ska genomföras 2019.   

 

 

TURISM OCH EVENEMANG 
 

Analys 

Göteborg är en modern och attraktiv stad som förknippas med 

välkomnande stämning, stora evenemang och läget vid kusten. Trots att 

den nationella och internationella konkurrensen blir allt hårdare inom 

besöksnäringen har Göteborg under en lång rad år haft en stark 

utveckling. Antalet gästnätter har ökat kontinuerligt och i hög takt. 

Besöksnäringen spelar en huvudroll i Göteborgsekonomin. Med 

dynamiken och de positiva ringarna på vattnet fungerar den som en 

grundläggande basnäring. Utan besökarna skulle Göteborg, enkelt 

uttryckt, bli fattigare. Många av de arbetstillfällen som genereras inom 

besöksnäringen är ingångsjobb – det första steget in i arbetslivet. De 

jobben är ett särskilt värdefullt inslag på arbetsmarknaden. 

 

Med det nya programmet för besöksnäringen, och dess offensiva 

målbild, kommer det att bli nödvändigt att ta ett starkare strategiskt 

grepp om frågor kring exempelvis stadsutveckling, besöksinfrastruktur 

samt planerings- och finansieringsstrukturer för de största eventen. I det 
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fortsatta arbetet med sådana event är viktigt att ta med sig de positiva 

och negativa erfarenheterna från anordnandet av EM i ridsport 2017.  

 

En viktig förbättringspotential, som behöver tas tillvara, ligger i att 

utveckla samordningen och synergierna i klustret Turism, Kultur och 

Evenemang inom bolagskoncernen. 

 

Mål 

Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.  

Göteborg ska vara en hållbar turist-, mötes- och evenemangsstad som 

präglas av samverkan, öppenhet för världen och ett brett utbud av event 

där det finns något för alla.  

Processägare: Göteborg & Co.  

 

Inriktningar   

Göteborg Stad ska arbeta aktivt och långsiktigt med den strategiska 

förnyelsen av besöksnäringen. I de stadsutvecklingsprocesser som är 

relevanta behöver större uppmärksamhet riktas mot besöksnäringens 

särskilda behov av infrastruktur, trafiklösningar och andra faciliteter.  

En central del i det strategiska arbetet ska vara att kontinuerligt stärka 

samverkan med näringslivet, akademin och offentliga aktörer på olika 

politiska nivåer. Där så är möjligt och lämpligt ska synergier sökas inom 

Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. 

Göteborgs Stad ska på olika sätt verka för att främja och förstärka de 

positiva effekter som besöksnäringen skapar på arbetsmarknaden. 

Möjligheterna att genom utbildning och andra insatser matcha 

arbetssökande mot tillgängliga ingångsjobb ska exempelvis tas tillvara. 

 

Det finns alltjämt en betydande potential att utnyttja när det gäller att 

utveckla Göteborg som året runt-destination. Jubileumsatsningen på 

Liseberg kommer att ge nya möjligheter. Koncept som ”Höststaden” och 

”Julstaden” har så långt uppvisat lovande resultat. Göteborgs Stad ska 

därför ta ett tydligare och bredare helhetsgrepp om dessa frågor.   

 

I utvecklingen av besöksnäringen ska jämlikhetsperspektivet hela tiden 

finnas med i bilden. Stadens aktörer ska verka för att stadsmiljön 

används som eventarena, för att event och verksamheter äger rum över 
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hela staden samt för att väsentliga delar av eventutbudet är öppet och 

tillgängligt för alla. 

  

Eftersom ökade besöksvolymer kan innebära utmaningar för miljö och 

klimat ska Göteborgs Stad systematiskt arbeta med gröna och smarta 

lösningar för att säkra en ekologiskt hållbar utveckling. Hållbara 

transportalternativ till destinationen Göteborg ska profileras. I de 

evenemang där Göteborgs Stad har en aktiv roll ska hänsyn tas till 

relevanta regler och krav inom exempelvis miljö, djurhållning och sociala 

villkor. 

 

Stadens 400-årsjubileum 2021 ska användas som ett verktyg för att i 

dialog med göteborgarna utveckla Göteborg till en ännu bättre stad att 

besöka och bebo. 

 

Göteborgs Stad ska, med huvudansvaret på Göteborg & Co och genom 

ett aktivt deltagande från alla relevanta nämnder och bolag, bygga upp 

den kapacitet och de strukturer som krävs för att på ett ambitiöst sätt 

omsätta det nya programmet för besöksnäringen i praktiken. 

 

Uppdrag 

• Det ska, i en bred process där stadens samlade kapacitet 

värderas, tas fram en handlingsplan för att stärka Göteborg som 

året runt-destination. Ansvar: Göteborg & Co. Ska genomföras 

2019. 

 

 

KULTUR  
 

Analys 

Konst och kultur är en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. 

Det skapar mötesplatser som ger utrymme för mångfald och social 

sammanhållning, vilket blir allt viktigare när fler människor vill bosätta 

sig i Göteborg. Genom människors möjlighet att uttrycka sig, vara aktiva 

och ta del av kultur skapas ett jämlikt Göteborg som genererar 
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gemenskap och främjar demokrati, trygghet och hälsa. Göteborgs Stad 

ska ha en jämlikhetssträvande och inkluderande kulturpolitik.  

 

Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred och generell tillgång till kultur. 

Kulturen måste bli jämlik och tillgänglig för alla, för att garantera stadens 

invånare kulturell välfärd. Trots satsningar på ökad tillgänglighet finns 

det fortfarande stora skillnader i kulturellt deltagande, både inom och 

mellan stadsdelar. Problemet med lokaler behöver lösas för att kunna 

öka tillgängligheten till kulturskolan. 

 

Tillgången till kultur och kulturella mötesplatser är en avgörande 

framtidsfråga i arbetet att bygga en socialt och kulturellt hållbar stad. 

Kulturen ska bli mer närvarande och syresättande i alla människors 

vardag. Kulturpolitiken ska värna konstens och konstnärernas frihet och 

samtidigt ha ett kraftfullt fokus på att säkra demokrati, mänskliga 

rättigheter och allas lika värde. Göteborgs stad ska stödja kulturlivet och 

ge konstnärer inom alla konstarter reella möjligheter att utvecklas och 

att möta sin publik samt stimulera till eget kulturskapande och kulturell 

delaktighet. 

 

Kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering utgör viktiga pusselbitar 

för en socialt hållbar stad. Göteborgs Stads kulturprogram och dess 

handlingsplaner måste därför få ett större genomslag inom nämnder och 

styrelser. 

 

Göteborgs Stads kulturinstitutioner utgör viktiga arenor för demokrati. 

Eftersom dessa inte är helt anpassade till den verksamhet som bedrivs 

och skulle kunna bedrivas där är behovet av ny-, om- och tillbyggnad 

mycket stort. 

  

Ett rikt och växande kulturliv medför hård konkurrens mellan de 

kulturföreningar som söker stöd av Göteborgs Stad. Dessutom är 

obalansen mellan allt högre hyresnivåer och ett kulturstöd som inte 

utvecklas i samma takt ett strukturellt problem. 

  

Mål 

Tillgängligheten till kultur ska öka. 
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Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv och särskilt fokus ska ligga på 

barn, unga och äldre.  

Antalet kulturutövare ska öka. 

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg 

 

Inriktningar 

Konst och kultur ska vara ett verktyg i arbetet med att stärka människor 

och utjämna effekterna av socioekonomiska skillnader. Den kulturella 

jämlikheten ska öka så att alla får möjlighet att delta i kulturlivet utifrån 

sina behov, förutsättningar och intressen. Med de demokratiska 

principerna som grund ska staden värna det fria och aktiva kulturlivet. 

Kultursamordnare och kulturombud är viktiga kulturförmedlare och ska 

därför finnas i varje stadsdel. Stadsdelsnämnderna ska särskilt stötta det 

lokala kulturlivet samt utöka utbudet av kulturaktiviteter och 

tillgängliggöra kulturarenor för personer med funktionsnedsättning. 

 

För att Göteborgs invånare ska kunna uppleva och utöva 

kulturaktiviteter i sin närmiljö ska det finnas en god kulturell 

infrastruktur samt aktivt uppsökande verksamheter från både 

kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. För att nå ökad delaktighet 

och stimulera eget skapande ska samverkan mellan kultursektorn i 

stadsdelarna, föreningar och enskilda utvecklas. Den stora utmaningen 

ligger i att bredda målgruppen och locka till sig nya besökare. Därför ska 

den pedagogiska och utåtriktade verksamheten utvecklas. 

 

Göteborgs Stads kultursatsningar ska värna det fria kulturlivet och 

fokusera på icke-kommersiella verksamheter. Kulturinstitutionerna ska 

samverka med de fria kulturgrupperna och i större utsträckning upplåta 

lokaler åt dem. Göteborgs Stad ska även skapa goda villkor för konsten, 

där konstutövarnas oberoende ställning ska främjas. 

 

Kulturskolan ska förstärkas och tillgängligheten öka så att fler 

verksamheter kan inrymmas. Därför måste behovet av tillgängliga och 

verksamhetsanpassade lokaler tillgodoses. El Sistema ska fortsätta 

utvecklas då kreativa möten möjliggörs, vilket stimulerar ungas 

inlärningsförmåga. 
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Kulturinstitutionerna och kulturlivet ska spegla den kulturella 

mångfalden i dagens Göteborg. De nationella minoriteters möjligheter 

att behålla och utveckla det egna språket och kulturen ska stödjas.  

 

Museerna ska utvecklas så att de även i fortsättningen är intressanta, 

relevanta och utmanande med fokus på publiken. De har därför behov 

av att moderniseras, upprustas och anpassas lokalmässigt. Därtill ska 

Göteborgs magasinerade samlingar bevaras, vårdas och tillgängliggöras 

mer än idag. 

 

Det lokala kulturlivet i ytterstaden ska främjas och kulturen ska stärkas. 

Folkbiblioteken och kulturhusen ska vara mötesplatser som möjliggör 

samt ger lust och motivation till läsning, språkinlärning, kreativitet, 

upplevelser och eget skapande. Läxhjälp ska erbjudas på alla bibliotek. 

Biblioteken ska vara avgiftsfria.  

 

Uppdrag 

• Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst 

ett scenkonstbesök. Ansvar: Grundskolenämnden. Ska 

genomföras 2019. 

• Möjligheten att starta en ”kulturbank”/rekvisitaförråd för det 

fria scenkonstlivet ska utredas. Ansvar: Kulturnämnden. Ska 

genomföras 2019. 

• Konceptet ”Staden där vi läser för våra barn” ska permanentas. 

Ansvar: Social resursnämnd i samverkan med kulturnämnden. 

• Stadens offentliga konst och parker ska synliggöras bättre 

genom digitaliseringens möjligheter. Ansvar: Park- och 

naturnämnden i samverkan med Kulturnämnden. Ska 

genomföras 2019.  

 
 

PERSONAL 
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Analys 

Göteborgs Stad har i sin roll som arbetsgivare ett stort ansvar för att 

skapa ett mer jämlikt Göteborg. Allt fler väljer att flytta till Göteborg. Det 

gör att behovet av bland annat äldreboenden, förskolor och skolor 

växer. Därmed ökar även Göteborgs Stads behov av personal. För att 

rekrytera rätt kompetens till stadens verksamheter måste Göteborgs 

Stad bli en mer attraktiv arbetsgivare. Rekryteringsinsatser måste även 

riktas till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Göteborgs Stad har för närvarande en ansträngd arbetsmiljösituation - 

framförallt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Detta leder till 

ökad sjukfrånvaro, vilket riskerar att försvaga välfärdens kvalitet. Denna 

utveckling måste vändas. Antalet långtidssjukrivningar måste minska och 

det förebyggande arbetet förstärkas.  

 

Den strukturella diskrimineringen i samhället av kvinnor och utrikes 

födda innebär att de har det svårare att nå högre befattningar i 

Göteborgs Stad. Andelen födda utanför Norden är lägre på chefsnivå än 

på medarbetarnivå. Detsamma gäller för andelen kvinnor inom delar av 

Göteborgs Stad. Det finns också osakliga löneskillnader mellan kvinnor 

och män. En viktig anledning till detta är värdediskriminering. 

 

Mål 

Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att förebygga yrkesrelaterade 

sjukskrivningar och minska antalet långtidssjukrivna medarbetare. 

Processägare: Kommunstyrelsen.  

 

Inriktningar 

Invånare och anställda ska uppfatta Göteborgs Stad som en attraktiv 

arbetsplats med rättvisa och trygga arbetsvillkor. Personalen ska vara 

delaktig och ha inflytande över sin egen arbetssituation och öppenhet 

ska råda. Göteborgs Stad ska ha ett tillitsbaserat ledarskap, där 

medarbetarnas professionella kompetens står i fokus.  

 

Göteborgs Stad ska i rollen som arbetsgivare vara ett föredöme när det 

gäller att motverka alla former av diskriminering, kränkningar, sexuella 
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trakasserier och övergrepp samt andra trakasserier på arbetsplatsen. 

Information ska ges om stöd för anställda som utsätts för våld i nära 

relationer eller lever under hedersrelaterat förtryck.  

 

Göteborgs Stad ska ha trygga anställningsvillkor samt jämställda och 

konkurrenskraftiga löner. Göteborgs Stads norm är att erbjuda alla 

medarbetare tillsvidareanställning och heltid. Samtidigt ska alla anställda 

i Göteborgs Stad ges möjlighet att arbeta deltid. Delade turer får inte 

förekomma i Göteborgs Stads verksamheter. Andelen arbetad tid som 

utförs av timavlönade ska minska. Av den arbetade tiden i Göteborgs 

Stad som helhet ska max fem procent utföras av timavlönad personal. 

Tillsvidareanställda inom avtalsområden där det finns samverkansavtal 

ska inte sägas upp på grund av arbetsbrist utan i första hand erbjudas en 

annan placering. Göteborgs Stad ska erbjuda sina anställda betalda 

arbetskläder i de verksamheter där detta behövs. 

 

Göteborgs Stad ska arbeta med kompetensutveckling, tydlighet i 

organisationen och delegering av ansvar för att verksamheterna ska 

kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. 

Medarbetare ska kontinuerligt erbjudas relevant kompetenshöjning, 

även på akademisk nivå. Validering av reella kompetenser hos de 

anställda samt kompletterande fortbildnings- och utvecklingsinsatser ska 

vara integrerade delar i Göteborgs Stads verksamheter för att lyfta 

kompetensnivån.  

 

För att ge medarbetarna och verksamheterna möjlighet att utvecklas ska 

intern rörlighet stimuleras, såväl inom som mellan Göteborgs Stads 

förvaltningar och bolag. Möjligheten att rekrytera internt ska alltid 

prövas. Lediga tjänster ska utannonseras.  

 

Trenden med ett ökat antal externa konsulter i förvaltningar och bolag 

ska brytas. Innan externa konsulter anlitas av förvaltningar och bolag ska 

det prövas om behovet kan tillgodoses inom Göteborgs Stad. Göteborgs 

Stad ska undersöka möjligheten till mer effektiv organisering, och ökad 

användning, av internkonsulter.  
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Personalsammansättningen ska på alla nivåer spegla 

befolkningsstrukturen. Det ska finnas ett rättvist, tydligt och öppet 

system för befordran och karriärutveckling. Arbetet med att utveckla 

den normkritiska, kompetensbaserade rekryteringsprocessen ska 

fortsätta. Göteborgs Stad ska i högre utsträckning rekrytera personer 

med funktionsnedsättning. Det är viktigt att ta tillvara på kompetens hos 

personer med utländsk bakgrund. Flerspråkighet ska betraktas som 

meriterande. Vid rekryteringar ska kunskapskravsnivå i svenska prövas 

mot yrkets relevanta språknivå. Möjligheten att rekrytera chefer födda 

utanför Norden ska tillvaratas.   

Göteborgs Stad har som arbetsgivare ett stort ansvar för den växande 

gruppen nyanlända. Genom att aktivt tillvarata de nyanländas 

kompetens kan Göteborgs Stads rekryteringsbehov inom flera sektorer 

mötas på ett bättre sätt. Göteborgs Stad ska fortsätta implementera 

modellen ”Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet” som ett sätt att lösa 

den interna kompetensförsörjningen. 

 

För att möjliggöra god praktik för studenter och ett större 

kunskapsinflöde till Göteborg behöver samarbetet med stadens 

universitet och högskolor intensifieras. Som en del i samarbetet ska 

studenter ges goda möjligheter till praktik. I samarbete med bland annat 

Göteborgs Universitet ska antalet praktikplatser öka, och i synnerhet 

praktikplatser med inriktning på samhällsvetenskapliga studier. 

Forskarkompetens ska eftersträvas i stadens förvaltningar. Medarbetare 

ska uppmuntras till att påbörja eller fortsätta högskolestudier som ett 

sätt att säkerställa högsta möjliga akademiska kompetens inom 

Göteborgs Stad. Kvalificerade medarbetare bör vid behov erbjudas 

expertroller. Utlandsfödda akademiker är en stor tillgång för stadens 

kompetensförsörjning. Göteborgs Stad ska arbeta uppsökande gentemot 

externa organisationer vars fokus ligger på utlandsfödda akademikers 

sysselsättning och marknadsföra stadens yrkesmöjligheter.  

 

På central nivå ska Göteborgs Stad tillsammans med 

arbetstagarorganisationerna fortsätta att utveckla och verkställa 

modeller där framförallt äldre och utsatta medarbetare får möjlighet att 

ägna en del av sin arbetstid åt handledarstöd/mentorskap för 

nyanställda, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
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insatser såsom extratjänster. Modellen ska göra det lättare för unga att 

lära sig ett nytt yrke och ska underlätta för äldre att jobba till ordinarie 

pensionsålder. Detta ger en smidigare kompetensförsörjning, ett mer 

hållbart arbetsliv och en högre kvalitet i verksamheten.  

 

För att Göteborgs Stads chefer ska kunna utöva sitt ledarskap på bästa 

sätt ska insatserna för att ge dem rätt organisatoriska förutsättningar 

stärkas. Chefer ska sträva efter en förtroendefull samverkan med de 

anställda och deras fackliga organisationer. Det är av stor vikt att 

samtliga chefer tillämpar de bestämmelser som återfinns i avtalet 

Samverkan Göteborg. Göteborgs Stad ska säkerställa att chefers ansvar 

motsvaras av rätt befogenheter, kompetens och resurser. Göteborgs 

Stad ska arbeta för att antalet medarbetare per chef ska minska 

väsentligt i utbildnings-, vård- och omsorgssektorn samt inom 

socialtjänsten. 

 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och 

förbättras. Aktiv omvärldsbevakning ska göra att Göteborgs Stad prövar 

innovativa metoder för att förbättra arbetsmiljön. Positiva resultat från 

satsningen ”Hållbart arbetsliv” ska spridas över Göteborgs Stad och 

implementeras i ordinarie verksamhet. Friskvård, hälsofrämjande arbete 

och samverkan med företagshälsovården är en viktig faktor för att sänka 

sjuktalen och för att Göteborgs Stad fortsatt ska vara en attraktiv 

arbetsgivare.  

 

Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på att främja hälsa och förebygga ohälsa, 

även psykosocial.  

Information ska ges om stöd för anställda som utsätts för våld i nära 

relationer. Arbetet för bättre hälsa och mot våld i nära relationer ska ske 

i nära samverkan med företagshälsovården. Problematiken kring 

ensamarbete, exempelvis i HVB-hem, ska uppmärksammas. Det är 

oacceptabelt att medarbetare hotas eller fysiskt trakasseras på sin 

arbetsplats. Göteborgs Stad ska alltid ha uppdaterade rutiner för 

personskydd och erbjuda professionell hjälp vid eventuell polisanmälan 

och personlig krisbearbetning, med fokus på särskilt riskutsatta 

verksamheter som socialtjänsten.  
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Som arbetsgivare har Göteborgs Stad ansvar att vidta åtgärder för att 

underlätta återgången till arbetslivet för långtidssjukskrivna 

medarbetare genom rehabiliterande insatser. Detta sker bäst i 

samverkan mellan arbetsgivaren, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen genom samordningsförbunden.  

 

Som en viktig arbetsmiljöåtgärd ska Göteborgs Stad inleda ett 

systematiskt arbete för att avlasta yrkesgrupper som utsätts för hög 

belastning.  Yrkesgrupperna ska avlastas genom att arbetsgivaren och de 

fackliga organisationerna identifierar arbetsuppgifter som i stället ska 

utföras av assisterande tjänster eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

insatser. Det ska samtidigt prövas om avlastning kan ske även genom att 

IT-stödet görs mer användarvänligt, funktionellt och att tillgången görs 

mer jämlik mellan yrkesgrupper.  

 

Högre löneindex ska utgå till kvinnodominerade verksamheter. En 

särskild låglönesatsning för de lägst betalda medarbetarna inom stadens 

välfärdsverksamheter ska genomföras. Det ska skapas en handlingsplan 

för hur löneökningar ska prioriteras i syfte att ta bort osakliga och 

omotiverade löneskillnader samt för att trygga kompetensförsörjningen 

på kort och lång sikt. Som en del i att förbättra arbetsmiljön och 

möjliggöra återhämtning ska heltidsmåttet för nattarbete minska. 

 

Som en del av arbetet att skapa en mer jämlik stad ska löneskillnaderna 

inom den egna organisationen minskas genom att prioritera de lägst 

betalda, samt inta en restriktiv hållning vid lönesättning av de högsta 

cheferna och vid lönerevidering av Göteborgs Stads högst betalda.  

 

Uppdrag 

• Andelen chefer födda utanför Norden ska öka och aktivt följas 

upp. Ansvar: Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2019. 

• Långtidssjukskrivningar bland Göteborgs Stads anställda ska 

minska genom samverkan med samordningsförbunden. Ansvar: 

Alla stadsdelsnämnder. Ska genomföras 2019.     

• Heltidsmåttet för nattarbete ska minskas till 33 timmar. Ansvar: 

Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019.  
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• Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov 

av detta. Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

• En plan ska tas fram för att kartlägga varför omotiverade 

löneskillnader uppstår inom samma BAS-intervall och vilka 

konkreta åtgärder som kan genomföras för att motverka denna 

typ av värdediskriminering. Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska 

genomföras 2019.   

• En särskild låglönesatsning ska genomföras för att höja lönerna 

för de yrkesgrupper i Göteborgs Stad med lägst medianlön. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2019. 

 
 

INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

Analys 

Göteborgs Stad har intagit en tätposition i landet i arbetet med att ställa 

miljömässiga, tekniska och sociala krav vid upphandling. Göteborgs Stad 

har implementerat modellen för social hänsyn för att utveckla 

upphandlingar samt går före med att upphandla ekologiskt kött och 

följer upp etiska krav utomlands.  

 

Det ekonomiska perspektivet är viktigt. Möjligheterna att samordna 

Göteborgs Stads inköpsprocess har ökat i och med övergången från 

bolagsform till nämndform. Göteborgs Stad har infört 

kategoristyrningsmodellen som ett medel för att samordna och 

effektivisera de samlade inköpen i såväl förvaltningar som bolag. Effektiv 

inköpssamordning förbättrar resursutnyttjandet i hela Göteborgs Stad. 

Samordningsvinster i inköpsprocessen möjliggör höjd kvalitet i 

välfärden. 

 

Göteborg ska vara en hållbar stad. Genom att ställa miljökrav vid 

upphandling möjliggörs en högre andel miljöanpassade alternativ.  

 

Att ställa sociala krav i upphandling förbättrar människors livssituation 

och bidrar till att hålla ihop staden. Inköp och upphandlingar som 

genomförs utifrån ett jämlikhetsperspektiv är viktiga för att öka 
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jämlikheten i hela Göteborg. En avgörande del i ett jämlikhetsbaserat, 

ansvarsfullt och socialt kravställande tillvägagångssätt är att motverka 

inköp och upphandlingar som kan leda till försämrade löner och villkor 

för löntagare. 

 

Mål 

Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.  

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska 

skillnader i livsvillkor, bidra till en bättre miljö samt skapa 

samordningsvinster i inköpsprocessen.  

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling.  

 

Inriktningar 

Göteborgs Stad ska vara ledande i landet och vara pådrivande för en 

social och ekologisk utveckling av svensk upphandlingslagstiftning och 

praxis.  

 

Göteborgs Stad ska ta fasta på de möjligheter som följer med 

upphandlingslagstiftningen. Genom upphandlingsvillkoren ska 

Göteborgs Stad successivt börja ställa krav på arbetsrättsliga villkor 

motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal. Under 2019 ska 

arbetsrättsliga villkor krävas inom riskutsatta branscher, såsom bygg- 

och anläggningssektorn. Göteborgs stads inköp och upphandlingar ska 

aldrig bidra till försämrade löner och villkor för löntagare. 

 

Arbetet med modellen social hänsyn ska främja 

sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från 

arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och 

sociala rättigheter. Det är viktigt att modellen är flexibel utifrån det 

behov av kompetensutveckling som finns hos de arbetslösa. 

Upphandlande enheter som ställer krav enligt modellen social hänsyn 

ska göra detta i samråd med Stödfunktionen vid förvaltningen för inköp 

och upphandling.  

 

Många bostadsområden med stora renoveringsbehov präglas också av 

hög arbetslöshet. Utbildningsinsatser i samband med modellen för social 

hänsyn vid upphandling kan lämpligen användas som ett medel för att 
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ge sysselsättning och arbete åt invånarna i eller i närheten av de 

bostadsområden som ska rustas upp. 

 

Upphandlingsområdet ska präglas av Göteborgs Stads övergripande 

arbete för ökad jämlikhet. Nämnden för inköp och upphandling ska 

erbjuda stöd för att höja kunskapen, i såväl näringslivet som internt i 

Göteborgs Stad, om modellen social hänsyn och dess möjligheter.  

 

Göteborgs Stad handlar årligen för över 20 miljarder. Nämnden för inköp 

och upphandling har en viktig roll att öka samordningen av Göteborgs 

Stads inköp. En gemensam inköpsplan, för alla förvaltningar och bolag, 

är en viktig del i arbetet för att skapa samordningsvinster i 

inköpsprocessen. Strategin ska bland annat implementeras med hjälp av 

en särskild, staden-övergripande analysfunktion som möjliggör 

effektiviseringar och besparingar. Nämnden för inköp och upphandling 

ska leda arbetet med att successivt införa kategoristyrningsmodellen för 

alla förvaltningar och bolag. Förvaltningar och bolag ska utbildas i hur 

kategoristyrningsmodellen kan bidra till högre kvalitet i verksamheterna.  

 

Generellt ska Göteborgs Stad arbeta för ett minskat klimatavtryck. 

Andelen ekologisk mat ska även fortsatt utgöra 50 procent. Det är 

prioriterat att höja lägstanivån i de verksamheter som i nuläget inte 

uppnår målet. Vegetariska alternativ ska alltid erbjudas och 

miljömåltiderna ska öka. Kött som serveras ska i största möjliga mån 

vara ekologiskt. Hänsyn ska tas till djurskydd. Rödlistad fisk och skaldjur 

ska inte serveras. Produkter som upphandlas ska i större andel vara 

miljömärkta.   

 

Stadens upphandlingar ska också beakta antidiskrimineringsvillkor, 

tillgänglighetskrav, hållbarhetskriterier, djuretiska kriterier, frågor om 

etisk handel och företags sociala ansvar (CSR). Göteborgs Stad är 

diplomerad Fair Trade-stad och ska vara ett föredöme för rättvis handel 

och etisk konsumtion. Göteborgs Stad ska stimulera framväxten av 

socialt medvetna marknader.  

 

Både Göteborgs Stad och leverantörer i näringslivet tjänar på ett 

välfungerande och dynamiskt samarbete. Både stora, medelstora och 
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små företag ska ha möjlighet att leverera produkter och tjänster till 

Göteborgs Stad. Staden ska kontinuerligt och i nära dialog med 

samhällsbyggande leverantörer arbeta för att utveckla nya, innovativa 

samarbetsformer med mervärden utöver den direkta inköpsprocessen. 

Möjligheten att certifiera socialt medvetna leverantörer inom det lokala 

näringslivet ska undersökas.  

 

Göteborgs Stad ska främja små- och medelstora företags möjlighet att 

delta i upphandlingar genom att exempelvis bryta upp kontrakt i mindre 

delar. Former ska utvecklas för hur innovationsupphandling kan 

användas för att utveckla Göteborgs Stad verksamheter i samverkan 

med forskning, företag och andra offentliga aktörer. Fler kontaktytor, för 

informationsutbyte och samarbetsformer, ska upprättas mellan 

Göteborgs Stad och näringslivet. 

 

Uppdrag 

• Minst 200 personer ska få arbete eller annan egenförsörjning 

genom modellen för social hänsynför tjänsteupphandlingar i 

Göteborgs Stad. Ansvar: Nämnden för inköp och upphandling. 

Ska genomföras 2019. 

• Göteborgs Stads modell för arbetsrättsliga villkor motsvarande 

fullvärdiga svenska kollektivavtal ska vidareutvecklas. Modellens 

implementering ska följas upp och återrapporteras 

kontinuerligt. Ansvar: Nämnden för inköp och upphandling. Ska 

genomföras 2019. 

• Göteborgs Stads gemensamma inköpsplan – samt den 

kategoristyrningsmodell som är en förutsättning för denna – ska 

implementeras, vidareutvecklas och utökas för att skapa 

samordningsvinster i inköpsprocessen. Ansvar: Nämnden för 

inköp och upphandling. Ska genomföras 2019.  

• Upphandlingskompetensen i förvaltningar och bolag ska 

förstärkas med riktade utbildningsinsatser. Ansvar: Nämnden 

för inköp och upphandling. Ska genomföras 2019. 
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EKONOMI  
 

Analys 

Göteborg är inne i ett dynamiskt utvecklingssprång. Det 

makroekonomiska läget är mestadels positivt. Konjunkturen har de 

senaste åren varit stark. Tillväxten ligger på höga nivåer, exporten stiger 

och arbetslösheten minskar. Även om en avmattning är på väg talar 

mycket för att den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren blir 

relativt gynnsam.  

 

Göteborg växer i rask takt och befolkningen ökar kraftigt. Infrastrukturen 

moderniseras i syfte att öka den ekonomiska, ekologiska och sociala 

hållbarheten. Samtidigt förbinder Parisavtalet Sverige att ytterligare höja 

ribban i klimatomställningen. Även arbetet med att göra Göteborg till en 

mer jämlik stad behöver stärkas. Vidare är bostadsbyggandet intensivt 

och stadsutvecklingsplanerna omfattande. Detta medför att Göteborgs 

Stads verksamheter kommer att möta allt större behov.   

 

Förändringar i den demografiska sammansättningen bidrar till att 

ytterligare spä på behoven. Stora årskullar når nu skolåldern. 

Pensionärerna kommer bli allt fler. Det innebär att trycket på skolan och 

äldreomsorgen kommer att öka. 

 

Stadsutvecklingen och demografin skapar utmaningar för Göteborgs 

Stads budget. Trots den goda konjunkturen behöver Göteborgs Stad 

vidta aktiva åtgärder för att bibehålla en god ekonomisk hushållning 

över tid. En långsiktigt hållbar budgethantering förutsätter att starkare 

kärnverksamheter och höjda investeringsnivåer kan finansieras inom en 

stabil intäktsram. 

 

Det behöver göras en löpande värdering av den totala kostnadsbilden 

och av vad som kan förstärkas på intäktssidan. En sådan värdering bör 

kopplas till en fördjupad dialog kring den generella ansvarsfördelningen 

mellan stat och kommun. 

 

Göteborg ligger i framkant när det gäller arbetet för ökad jämlikhet, 

mänskliga rättigheter och miljö- och klimatomställningen. Arbetet med 
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Jämlikt Göteborg syftar till att förbättra den ekonomiska utvecklingen 

bland annat genom minskade klyftor. Dessutom har gröna obligationer 

satt Göteborg på kartan internationellt. Erfarenheterna från det arbetet 

ska användas för att ytterligare stärka ekonomistyrningens möjligheter 

för bättre miljöresultat. Samverkan mellan miljö- och ekonomistyrningen 

ska utvecklas ytterligare. Göteborgs Stad ska även fortsätta att driva på 

för en ambitiös klimatomställning och för ökad hållbarhet genom aktiva 

val inom kapital- och skuldförvaltningen. 

 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är avgörande för att 

upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Dessa ligger till 

grund för den långsiktiga ekonomiska strategi som reflekteras i denna 

budget.  

 

För att kunna möta de kort- och långsiktiga budgetutmaningarna på ett 

ansvarsfullt sätt behöver Göteborgs Stad i grunden ha en sund och stabil 

resultatnivå. För 2019 planeras ett plusresultat. 

Resultatutjämningsreserven kommer inte att utnyttjas under 2019. 

För att kunna planera och prioritera framöver behöver planerings- och 

beslutsunderlagen utvecklas så att de ekonomiska konsekvenserna för 

Göteborgs Stad kan hanteras i god tid och ur ett hela-staden-perspektiv. 

Alternativa finansieringslösningar och möjligheter till omprioriteringar 

bör konsekvent utredas och beskrivas. Vid större beslut bör alltid en 

second opinion inhämtas. Göteborgs Stads nämnder och styrelser 

behöver arbeta aktivt med att göra effektiviseringar, identifiera nya 

finansieringslösningar och frigöra resurser – exempelvis via 

gemensamma tjänster och samlokalisering. 

 

Göteborgs Stads samlade hantering av anläggningar och lokaler behöver 

rationaliseras. Det behövs en tydligare helhetssyn i planering och 

genomförande. Göteborgs Stads verksamheter ska samutnyttja de egna 

lokalerna och fastigheterna så effektivt som möjligt och se till att minska 

de samlade hyreskostnaderna. 

 

Det finns en stor potential i att på samma gång utveckla och effektivisera 

IT-arbetet. Nämnden för intraservice ska göra systematiska insatser för 

att konsolidera och rationalisera IT-hanteringen inom Göteborgs Stad 
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och därigenom sänka sina utdebiterade kostnader. Samtliga 

förvaltningar och bolag ska fortsätta den konsolidering och 

rationalisering av IT-hanteringen som påbörjas under 2018. 

 

Det finns en potential i att sänka overhead- och administrations-

kostnaderna i Göteborgs Stad. Den potentialen ska utnyttjas. Alla 

nämnder ska fortsätta det arbete som påbörjas under 2018 för att 

effektivisera sina utvecklings-, kommunikations- och ekonomiprocesser. 

 

 

Utdelning 

Staden har genom bolagsöversynen skapat möjligheter till en mer aktiv 

och effektiv ägarstyrning. Dessa möjligheter behöver utnyttjas på ett 

mer systematiskt vis.  

 

Göteborgs Stad ska ta regelbunden utdelning ur bolagssfären. Detta ska 

göras i enlighet med fasta, förutsägbara och transparenta rutiner. Nivån 

på utdelningen för nästkommande år ska varje år fastställas inom ramen 

för ordinarie budgetprocess.  

 

För 2019 gäller en utdelningsnivå som fungerar bra i det korta 

perspektivet, men som förmodligen inte är hållbar i det längre 

perspektivet. Utdelningen ska därför anpassas så att den senast från år 

2020 ligger på en nivå som kan ses som långsiktigt hållbar i perspektivet 

av en konjunkturcykel.  

 

Investeringar 

Under planperioden 2016–2019 ligger den genomsnittliga 

investeringsvolymen på över fem miljarder kr per år, vilket innebär mer 

än fördubblade volymer jämfört med den förra fyraårsperioden. 

 

Investeringar inom Göteborgs Stad ska bygga på en analys av såväl miljö- 

och omvärldsfaktorer som verksamhetsmässiga och ekonomiska 

förutsättningar och konsekvenser. Göteborgs Stad har, liksom andra 

snabbväxande städer, en tuff och viktig uppgift i att klara av att 

finansiera och genomföra de omfattande investeringar som kommer att 

krävas för att möta de ökande behoven. 
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I och med att stora årskullar nu successivt börjar skolan behöver 

skollokalerna utökas i snabb takt. Det handlar både om att ta väl hand 

om befintliga lokaler och om att göra breda nyinvesteringar. Lokaler kan 

med fördel ha mer än ett användningsområde. 

 

Investeringsplaneringen ska ha ett hela-staden-perspektiv. Nämnds- och 

bolagssfärerna ska genomgående ses som en helhet. Inför varje större 

investeringsbeslut ska en samlad bedömning göras utifrån Göteborgs 

Stads totala behov.      

 

Det är lika viktigt att planera framåt som att följa upp och utvärdera 

pågående och genomförda investeringsprojekt. För att säkerställa god 

effektivitet, hög kvalitet och låga kostnader behöver 

investeringsuppföljningen förstärkas. Detta gäller även 

exploateringsinvesteringarna.  

 

Nämnder och styrelser ska samverka mer för att förbättra effektiviteten 

och måluppfyllelsen. För att minimera kostnaderna ska det i den 

tidsmässiga planeringen tas hänsyn till konjunkturläget och den rådande 

prisbilden. 

 

Arbetet med att jämställdhetsberäkna investeringsunderlagen har 

utvecklats. Samtliga investerande nämnder och styrelser behöver dock 

ta ytterligare steg framåt i detta avseende.  

 

Skattesatser och taxor 

Skattesatsen är oförändrad 21:12 per skattekrona. För taxekollektiven 

gäller följande: den samlade finansieringen via taxorna får för 

avfallsverksamheten höjas med maximalt 6 procent och för va-

verksamhetens brukningsavgift höjas med maximalt 0 procent 

(preliminär siffra som sannolikt behöver revideras). 
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Kompletteringsbudgetar 

Principen för kompletteringsbudgetar är att så mycket som möjligt i 

budgethanteringen, i synnerhet frågor av större vikt eller 

principiellkaraktär, ska ligga inom ramen för ordinarie budgetprocess. 

Om det på central nivå finns särskilda behov av anpassningar kan 

kommunstyrelsen fatta beslut om kompletteringsbudgetar.  

 

Eget kapital 

Styrningen och regelverket för eget kapital ska utgå från hur det 

ekonomiska utrymmet ser ut kommuncentralt och ska därför värderas 

årligen. Regelverket ska också anpassas till de specifika förutsättningar 

som råder för taxekollektiven. För 2019 har nämnderna att, i en 

uppstramning jämfört med tidigare år, använda eget kapital 

motsvarande 0,25 procent av antingen kommunbidraget eller 

omslutningen. Om nämnderna vill använda mer ska de som tidigare göra 

en framställan till kommunstyrelsen. Framställan ska inkludera en 

noggrann redogörelse för sakförhållanden och motiv. Kommunstyrelsen 

ska särskilt försäkra sig om att det egna kapitalet används för att hantera 

omställningskostnader, eller liknade kortsiktiga kostnader, och inte för 

att finansiera långsiktiga driftskostnader. Kommunstyrelsen ska också 

försäkra sig om att Göteborgs Stads samlade ekonomiska läge tillåter att 

ytterligare eget kapital kan tas i anspråk utan att riskera god ekonomisk 

hushållning. 

 

Förändringsfaktorn 

För stadsdelsnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 

utbildningsnämnden är förändringsfaktorn borttagen. För social 

resursnämnd fastställs förändringsfaktorn till 0,5 procent. Facknämnder 

får en förändringsfaktor på 1,0 procent. Samtliga resursnämndsuppdrag 

får en förändringsfaktor på 0,5 procent. Förändringsfaktorn ska speglas i 

det kontinuerliga innovations- och effektiviseringsarbete som bör vara 

en integrerad del i utvecklingen av verksamheten.    

 

Pris- och lönekompensation 

Nivån på pris- och lönekompensationen ska avspegla 

kostnadsutvecklingen i samhället och mer specifikt i den kommunala 

sektorn. Nivån ska också ta hänsyn till det ekonomiska utrymmet. 
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Lönekompensationen för 2019 är i grunden 2,55 procent. För de 

verksamheter som är inriktade på välfärdsområdet inom stadsdelarna 

utgår en kompensation som är förhöjd med 0,3 procentenheter, det vill 

säga totalt 2,85 procent. För de verksamheter som är inriktade på 

förskola, skola och skolbarnomsorg höjs kompensationen ytterligare till 

3,15 procent.  

 

Priskompensationen för lokaler blir 2,5 procent. För övrig verksamhet är 

kompensationen 1,65 procent. 

 

För Regionarkivet och Stadsteatern som Göteborgs Stad driver 

gemensamt med Västra Götalandsregionen blir index totalt 2 procent. 

 

Principer för beräkning av internränta 

Nämndernas kostnader för investeringar ska anpassas efter kommunens 

långsiktiga kapitalkostnad och ska vara relativt stabila över tid. Det 

långsiktiga allmänna ränteläget i omvärlden motiverar ett fastställande 

av internräntan till 1,5 procent. 
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 Ekonomisk sammanställning 2019-2021, Mnkr 

 2019 2020 2021 

RESULTATRÄKNING    

Verksamhetens intäkter 11 400 11 700 12 000 

Verksamhetens kostnader -42 930 -44 127 -45 251 

Avskrivningar - 1500 -1 550 -1 600 

Verksamhetens nettokostnader -33 030 -33 977 -34 851 
    

Skatteintäkter och kommunal-

ekonomisk utjämning m m 32 405 33 375 34 295 

Finansiellt netto, inkl utdelning 715 692 646 

Årets resultat 90 90 90 

    

BALANSRÄKNING    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 71 700 78 000 84 300 

Omsättningstillgångar 16 000 16 300 16 600 

Summa tillgångar 87 700 94 300 100 900 

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 23 500 23 590 23 680 

varav årets resultat 90 90 90 

varav resultatutjämningsreserv 1 869 1 869 1 869 

Avsättningar 3 700 3 700 3 700 

Långfristiga skulder 45 300 51 610 57 920 

Kortfristiga skulder 15 200 15 400 15 600 

Summa skulder 60 500 67 010 73 520 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 87 700 94 300 100 900 
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Ekonomiska ramar, 

tkr 

    

    2019 

Stadsdelsnämnder     

Angered    1 618 300 

Östra Göteborg    1 580 000 

Örgryte-Härlanda    1 245 000 

Centrum    1 057 000 

Majorna-Linné    1 196 500 

Askim-Frölunda-Högsbo    1 648 000 

Västra Göteborg    1 202 000 

Västra Hisingen    1 299 900 

Lundby    1 016 100 

Norra Hisingen    1 228 900 

Summa SDN befolkningsansvar    13 091 700 

Resursnämndsuppgifter SDN    191 080 

Expansion inom funktionshinderområdet 

avseende LSS 
   

102 800 

Nämnder med särskild inriktning  

Byggnadsnämnden 132 700 

Fastighetsnämnden 37 600 

Förskolenämnden 4 262 300 

Grundskolenämnden 7 759 800 

Idrotts- och föreningsnämnden 445 700 

Kommunledningen 324 100 

Kulturnämnden 406 700 

Lokalnämnden -186 000 

Miljö- och klimatnämnden 86 200 

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 694 800 

Nämnden för Inköp och upphandling 2 300 

Nämnden för Intraservice 21 500 

Nämnden för Konsument och medborgarservice 57 200 

Park- och naturnämnden 244 600 

Social resursnämnd 742 000 

Trafiknämnden 752 400 
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Utbildningsnämnden (Gymnasiet) 1 979 500 

Valnämnden 13 500 

Nämnder med taxefinansierad verksamhet  

Kretslopp och vattennämnden - 
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Ekonomiska ramar med gemensamt samverkansansvar  

Trygg vacker stad;   

Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt Byggnadsnämnden 33 700 

Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter  

Arkivnämnden 21 600 

Business Region Göteborg AB 31 900 

Fastighetsnämnden; transfereringar 69 000 

Göteborg & Co Träffpunkt AB 115 700 

Idrotts- och föreningsnämnden; studieförbunden 31 200 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 344 400 

Överförmyndarnämnden; arvoden 22 000 

Kommuncentrala poster  

Beredskap nämndernas användning av eget kapital 100 000 

Kvilledalen 5 000 

Jubileumssatsningen bostäder (BoStad 2021)  15 000 

Enkelt avhjälpta hinder 25 000 

Personal-/kompetensförsörjning 64 745 

Heltidsmåttet för nattarbete ska minskas till 33 timmar 37 500 

Låglönesatsning 20 000 

Kostnader för assistansersättning (LASS)  229 000 

Stärka Social ekonomi 2 000 

Social Science Park 2 000 

Trygghetsskapande åtgärder lokala torg 5 000 

Bidrag Göteborgs symfoniker 2 500 

Göteborgs internationella miljöpris 1 500 

Göteborg Stad tillköp i kollektivtrafiken 305 400 

Fria resor i kollektivtrafiken på loven för fritidselever 1 000 

Jubileumsplanen Göteborg 400 år 10 000 

Broddar till pensionärer 500 

Öppet Göteborg: utökade öppettider på bl a bibliotek, fritidsgårdar 8 000 
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Målgrupp/kriterier Antal Vikt, kr tkr  (%) av 

målgrupp 

Barn och unga     
1-5 år 34 318 753 25 800 1,2% 
6-11år 38 350 2 728 104 600 5,0% 
12-15 år 23 153 5 833 135 100 6,4% 
16-19 år 22 589 3 698 83 500 4,0% 
Barnfamiljer med inkomst under 200 

tkr/år 

  455 500 21,7% 

Barn/ungdomar (0-20 år) med 

utländsk bakgrund 

  299 900 14,3% 

Barn (0-17 år) med ej gift förälder 

utan arbete 

  997 400 47,5% 

SUMMA BARN OCH UNGA   2 101 800 100,0% 
     

Vuxna och äldre inkl. funktionshinder     

20-64 år 359 408 1 029 370 000 3,7% 
65-74 år 49 358 1 602 79 100 0,8% 
75-79 år 16 956 18 084 306 600 3,1% 
80-84 år 10 830 35 271 382 000 3,8% 
85-89 år 6 997 75 071 525 200 5,3% 
90-94 år 3 441 134 977 464 500 4,7% 
95- år 1 111 216 540 240 500 2,4% 
Ensamboende 75 år och äldre   2 788 000 28,0% 
Funktionshindrade med insatser enl LSS    2 866 500 28,7% 

Personer (25-64 år) med låg inkomst    147 800 1,5% 
Personer (25-64 år) med låg utbildning   126 000 1,3% 
Personer med sjuk-/aktivitetsersättning    1 297 100 13,0% 
Ensamstående män med långvarigt 

socialbidragsberoende 

   180 100 1,8% 

Arbetslösa utan ersättning   197 800 2,0% 
Ny teknik äldre   2 000 0,0% 
SUMMA VUXNA OCH ÄLDRE INKL. 

FUNKTIONSHINDER 
  

9 973 200 100,0% 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD   983 000  

Tillkommer/Avgår     

Merkostnader för ekologiska livsmedel  3 300  
Grundbelopp för nämndgemensamma kostnader mm  27 200  
Begränsningsregel befolkningsminskningar  3 200  

    

SUMMA TOTALT SDN   13 091 700 
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Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr 

 2019  SDN 

Barn och unga    

Mottagning för unga män 820  Centrum  

Ungdomars fritid 4 500  Angered 

Ungdomars fritid 4 500  Östra Göteborg 

Ungdomars fritid 6 100  Majorna-Linné 

Ungdomars fritid 5 300  Askim-Frölunda-Högsbo 

Ungdomars fritid 5 600  Lundby 

Vuxna och äldre inklusive funktionshinder    

Hospiceverksamhet 46 400  Askim-Frölunda-Högsbo 

LSS; boende utanför Gbg 16 500  Askim-Frölunda-Högsbo 

Mobilt fältteam 1 600  Centrum 

Planering och samordning  6 000  Örgryte-Härlanda 

Äldreboendeplanering 7 300  Örgryte-Härlanda 

Kultur och fritid    

Bergums fritidslantgård 710  Angered 

Blå stället 13 200  Angered 

El Sistema samordningsresurs 430  Angered 

Frölunda kulturhus och bibliotek 35 400  Askim-Frölunda-Högsbo 

Kulturhus i Bergsjön* -  Östra Göteborg 

Kulturhus Lundby* 700  Lundby 

Kulturhuset Kåken 13 400  Örgryte-Härlanda 

Regionbibliotek och Världslitteraturhus 10 700  Östra Göteborg 

Regionbiblioteket Hisingen 9 300  Lundby 

Övrigt    

Leader 420  Västra Göteborg 

Stadsutveckling 2 200  Lundby 

    

Summa resursnämndsuppgifter 191 080  

 

 

 * Kulturhuset i Bergsjön kommer vid färdigställandet att utgöra resursnämndsuppgift för Östra 

Göteborg samt Kulturhus Lundby kommer at utgöra resursnämndsuppgift för Lundby 
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Investeringsplan exploateringsinvesteringar 2016-2019 

(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå) 

  Mnkr 

Lokala anläggningar på allmän plats, finansiering genom 

gatukostnadsersättning och markförsäljning  

Fastighetsnämnden, inkomster 5 726 

Fastighetsnämnden, utgifter -4 551 

Summa lokala anläggningar 1 175 

Övergripande anläggningar på allmän plats, finansiering 

Göteborgs stad 
 

Kretslopp och vattennämnden, utgifter -350 

Park- och naturnämnden, utgifter -143 

Trafiknämnden, utgifter -703 

Summa övergripande anläggningar -1 196 

Totala inkomster 5 726 

Totala utgifter -5 747 

 

Investeringsplan 2016-2019 

(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå) 

 Mnkr 

Idrotts- och föreningsnämnden 589 

Fastighetsnämnden 1 100 

Kretslopp och vattennämnden 1 941  

Lokalnämnden 7 185 

Park- och naturnämnden 357 

Trafiknämnden 5 414 

Kommunövergripande investeringsutrymme 300 

Totalt investeringsutrymme 16 886 
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