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1 Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet 
för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgeten lyfter fram de uppdrag som 
är prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, planer, program och 
policys, som utgör stödjande dokument. 
Det är nämndens ansvar att skapa verksamhet utifrån budgetens uppdrag. Varje enskild 
nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. 
Park- och naturnämndens budget utgår från nämndens reglemente (grunduppdrag), 
program och planer samt lagstiftning. Till detta tillkommer de uppdrag som finns 
beskrivna i kommunfullmäktiges budget. 
När nämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om uppdragen och arbetar 
in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade 
beskrivningar av hur förvaltningen konkret ska arbeta med grunduppdraget samt för att 
genomföra uppdragen. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 

I reglementet för park- och naturnämnden framgår att uppdraget är: 
"Park- och naturnämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och 
naturområden. Inom ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala och 
miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden." 
Park- och naturnämndens tidigare beslutade vision beskriver ett önskvärt framtida 
tillstånd. 
" I vår vision är Göteborg den sköna gröna staden med den gröna själen där varje 
göteborgare och besökare kan hitta sin plats." 
Park- och naturförvaltningen har i bred samverkan beslutat om en verksamhetsidé: 
"Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och 
stadsrum i Göteborg." 

2.1.1 Organisation 

 

2.1.1.1 Organisationsutveckling 

Park- och naturförvaltningen ser över och skapar en plattform för 
organisationsutveckling för hela organisationen, för att bli bättre rustade att möta de 
krav som ställs på förvaltningen med fokus på dem vi är till för. 
Organisationsutvecklingsarbetet sker i projektform och startade under 2018 för att 
fortsätta under 2019. Deltagare fån alla avdelningar är involverade i olika delar och 
skeden av projektet. 
Förvaltningen har i olika forum identifierat ett antal utvecklingsområden där det finns 
behov av att genomföra förbättringar. Den kommuncentrala översyn av facknämnderna 
som gjordes 2016-2017 resulterade inte i någon förändring som hanterar förvaltningens 
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utvecklingsbehov. För den organisationsutveckling som park- och naturförvaltningen 
gör nu är målet en ändamålsenlig organisation som möter omvärldens behov. 
Fokus på strategi, kultur och struktur 
Strategi, kultur och struktur måste samspela för att en organisation ska prestera och 
fungera ändamålsenligt. För att lyckas med en kundorienterad organisationsutveckling 
och få till ett kontinuerligt förbättringsarbete fokuserar förvaltningen på såväl strategi 
som struktur och kultur. 
Olika arbetsgrupper arbetar med frågorna och vid behov bildas nya  grupper för att 
utreda särskilda frågor som kommer upp under projektets gång. 
Långsiktigt arbete 
Idag sker förändringar hela tiden. Den här organisationsutvecklingen handlar om att ta 
ett helhetsgrepp om förvaltningens övergripande behov av utveckling.  Vissa 
förändringar genomförs under året, andra påbörjas och skapar plattform för en pågående 
organisationsutveckling. 
Utvecklingsarbetet sker i olika faser och inom olika områden, samtidigt som det ska 
samspela med varandra för att ge önskad nytta och effekt. 

2.1.2 Samverkan inom strategisk stadsutveckling 

Inom Göteborgs Stad finns fyra nämnder som enligt reglementet i sitt ansvarsområde 
hanterar den strategiska stadsutvecklingen. Dessa nämnder är byggnads-, fastighets, 
park- och natur- samt trafiknämnden. De fyra nämnderna har ett flertal gemensamma 
angelägenheter och respektive förvaltningar har ett kontinuerligt samarbete som 
behöver fortsätta, förstärkas och utvecklas ytterligare. 
De fyra förvaltningarna har olika ansvarsområden men förenas i den övergripande 
målsättningen att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. Under de 
senaste åren har ett antal dokument tagits fram för att styra det gemensamma arbetet i 
rätt riktning. 
För att utveckla samarbetet ytterligare, genomför de fyra förvaltningarna ett gemensamt 
planeringsarbete för kommande år. Det handlar ytterst om att fördela ansvar, att skapa 
förutsättningar för möjligheten till genomförande i stadsutvecklingsuppdraget och att 
samverka kring inriktningar och uppdrag. 
Samverkansstrategier och arbetet med gemensam planering avseende vad som ska 
göras, på vilket sätt och i vilken omfattning det är möjligt fortsätter att utvecklas. Det 
handlar bland annat om att förbättra gemensamma processer för ökad effektiviteten och 
på så sätt korta tiden från planering till färdig stad. 

2.2 Personal 

Park- och naturförvaltningen arbetar med att vara en attraktiv arbetsplats och 
arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö som utmanar och stimulerar genom hela 
arbetslivet. Det innebär ett tydligt, tillåtande och tryggt ledarskap som ger hållbara 
förutsättningar och som skapar mervärde för göteborgarna. Medarbetarna och chefer ska 
ha rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar för såväl den dagliga driften som 
utvecklingen av verksamheten. Digitalisering och teknisk utveckling ger förvaltningen 
möjlighet till nya arbetssätt samt frigjord tid för de arbetsuppgifter som skapar resultat 
för de vi är till för. 
Förvaltningen arbetar systematiskt och strategiskt med hälso- och arbetsmiljöarbete. För 
att skapa ett hållbart arbetsliv fokuserar förvaltningen på det som främjar medarbetarnas 
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hälsa på arbetsplatsen, samtidigt som det mer traditionella arbetsmiljöarbetets fokus på 
riskfaktorer är väsentligt och nödvändigt. 
Målen för arbetsmiljöarbetet har sin utgångspunkt i den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Målen är följande: 
- Förvaltningen är en säker arbetsplats där medarbetarna påminner varandra om vikten 
att följa instruktioner och regler inom arbetsmiljöområdet. Förvaltningen arbetar aktivt 
med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. 
- Alla medarbetare har god kännedom om de krav och förväntningar som ställs i vårt 
uppdrag. Tillsammans skapar förvaltningen strategier för att möta dessa samt prioriterar 
återhämtning i vardagen. 
- Medarbetarna bidrar till att alla ser fram emot att gå till arbetet. Detta sker genom att 
medarbetarna visar på tillit och stöttar varandra. Förvaltningen har en inkluderande 
kultur med utgångspunkt i alla människors lika värde. 
Förvaltningens hälsa- och arbetsmiljöarbete ska leda till att ohälsotalen minskar. 
Nyckeltalen inom arbetsmiljöarbetet såsom sjukfrånvaro ska följas och analyseras. 
Förvaltningen kommer fortsättningsvis att arbeta med riktade och tidiga insatser som 
minskar sjukfrånvaron. 
Kompetensförsörjning och rekrytering är strategiskt viktiga framtidsfrågor. 
Tillsammans med relevanta förvaltningar och bolag sker ett gemensamt arbete avseende 
utmaningar, rörlighet, kompetensutveckling och rekrytering av konkurrensutsatta 
befattningar. Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är en nyckelfråga för att 
kunna utföra verksamhet och uppnå måluppfyllelse. Kompetensförsörjningsfrågorna ska 
vara en naturlig del av verksamheten och utvecklingsinsatser ske kontinuerligt. 
Förvaltningen ska ha konkurrenskraftiga och jämställda löner. Förvaltningens struktur 
och rutin för medarbetarsamtal ska användas för samtliga medarbetare. På så sätt får alla 
medarbetare individuella mål utifrån verksamhetens mål som är kopplade till 
förvaltningens ledstjärnor; "Vi är effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna". 

2.3 Ekonomi 

Nämndens kommunbidrag har ökat med cirka 33 miljoner kronor, till 268,5 miljoner 
kronor. Främst beror ökningen på att den kommuncentrala posten för ”Rent och snyggt i 
Göteborg” nu finns inarbetad i nämndens kommunbidrag. Trygg, vacker stad har inget 
kommunbidrag 2019. Justeringar för poster i 2018 års kompletteringsbudget är 
genomförda vid beräkningen av kommunbidraget. 
Kommunbidragshöjningen till trots så har förvaltningen haft svårt att nå budget i balans. 
Orsaken är främst ökade skötselkostnader i takt med att förvaltningen erhållit mer ytor 
att omhänderta och en ökad skötselkostnad, samt ökad uppdragsvolym då främst 
kopplad till stadsutvecklingsprocessen. För att nå budget i balans har förvaltningen tagit 
fram strategier för budgeten 2019. Strategierna är : 
- Planera för nyttjande av eget kapital. För omställning personal och anpassning av drift 
samt andra arbetssätt. 
- Skötselprioriteringar, grundläggande trivsel och trygghet, kvalitetshöjande insatser, 
risker och proaktiva åtgärder 
- Prioriteringsordning inom investeringar. Stadenövergripande projekt, nämndens 
prioriterade uppdrag, förvaltningens ordinarie investerings- och underhållsprojekt samt 
övriga uppdrag och projekt som kommer under året 
- Öka intäkterna, arrendeintäkter, arbetad tid på investeringar och 
arbetsmarknadsinsatser 
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- Skapa organisatoriska förutsättningar för hållbart och effektivt ledar- och 
medarbetarskap 
- Nyttja gemensamma resurser inom egenregi på ett effektivt sätt 
- Allmän återhållsamhet 
Utföraravdelningarna rent samt gata, grönt arbetar enbart med intäktsfinansierad 
verksamhet. Omsättningen uppgår till drygt 400 miljoner kronor, varav cirka 70 
miljoner kronor är internt inom förvaltningen. Förutom synergieffekten inom 
verksamheterna bidrar detta med ekonomisk stabilitet. Förvaltningens ekonomiska 
sårbarhet har i takt med den ökade omsättningen, minskat de senaste åren, Den främsta 
orsaken till omsättningsökningen är den intäktsfinansierade verksamheten. 
Förvaltningens verksamhet är till stor del väderberoende, vilket medför en rad olika 
ekonomiska avvikelser. Budgeten för en "normalvinter" är cirka 70-80 miljoner kronor, 
vilket beräknas täcka 6-7 snöfall med upp till 10 centimeters snödjup samt 70-80 
saltningstillfällen på bussgatorna och 20-25 sandningstillfällen i övrigt, då stenflis 
används. 
Förvaltningens underhållskostnader har ökat mer än indexuppräkningen vilket medför 
prioriteringar av underhållsåtgärderna och stora ansträngningar för att klara behoven. 
Nivån på det egna kapitalet har under flera år varit 25 miljoner kronor och är därmed i 
nivå med stadens riktlinjer gällande nämndens volym på eget kapital. Men i 2019 års 
budget tog nämnden ett beslut i december 2018 att finansiera budgeten med 3 mkr från 
eget kapital för att möta puckel- och omställningskostnader. 
Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska, tillsammans med de 
ekonomiska förutsättningarna, säkra god ekonomisk hushållning i kommunen. Olika 
verktyg används för att nämnden ska kunna bidra till detta. Samverkan mellan olika 
organisationer och verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn 
och gemensam bild av hur de gemensamma resurserna ska användas. 

2.3.1 Ekonomiska förutsättningar för 2019 

Nämnden kompenseras med 2,5 procent för löneökningar och cirka 2 procent för 
prisökningar inklusive hyror. Samtidigt minskas kommunbidraget med 1,5 procent för 
effektiviseringar i förvaltningen – den så kallade förändringsfaktorn. Nedanstående 
tabell visar park- och naturnämndens kommunbidrag från 2016 till och med 2019. I 
beloppen ingår även kompletteringsbudgetförändringar. 
 

År 2016 2017 2018 2019 

 Kommunbidrag 
(tkr)  

 228 300   238 250   235 800   268 497  
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Budgetposter som förklarar kommunbidragets förändring 2019 

Budgetpost Belopp tkr 

 Budgetram 2018   235 800  

 Budgetram 2019   268 497  

 Förändrad ram   +32 697  

  

 Index   4 830  

 Förändringsfaktor 1,5 %   -3 064  

 Reglering personalomkostnader   1 000  

 Kapitalkostnadsförändring   5 885  

 Geodata   -1 058  

 Effektivisering IT, administration, inköp   -3 858  

 Vättlefjäll   -2 000  

 Rent och snyggt i Göteborg   31 000  

 Avrundning   -38  

 Totalt   +32 697  

  

  

  

Förvaltningens arbete med effektiviseringar 
Förvaltningen kommer att arbeta med följande förändringar för att möta kravet på 
effektivisering i verksamheterna. 
Förvaltningen bedriver ett aktivt kvalitetsarbete. Under året kommer delar av 
förvaltningens processer att revideras. Processkartläggningar och värdeflödesanalyser 
ger underlag för att hitta förbättringar och effektiviseringar samt skapar ordning och 
reda. Varje år genomlyser interna och externa kvalitetsrevisorer verksamheten för att 
hitta utvecklingsmöjligheter. Genom att systematiskt arbeta med kvalitet och 
förbättringsarbete sker ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i hela förvaltningen. 
Förvaltningen kommer att se över skötselnivåer och underhållsinsatser och effektivisera 
dessa där så är möjligt. Genom att fler anläggningar numera kan underhållas i tid räknar 
förvaltningen på sikt med minskade kostnader för akuta åtgärder och reparationer som 
oftast är dyrare att genomföra än planerat underhåll. Förvaltningen hanterar årligen en 
allt större drift- och investeringsbudget utan motsvarande ökningar i personalramen 
vilket också medför en effektivisering. 
På utförarsidan fortsätter liksom tidigare år genomförandet av vissa åtgärder, som 
beräknas innebära en hel del kostnadsminskningar den kommande säsongen. I varje 
vinterfordon samt även i egna fordon och maskiner finns sedan några år en enhet för 
geografisk positionering (GPS) som mäter exakt var fordonet framförts när det gäller 
renhållning, halkbekämpning eller snöröjning. När det gäller entreprenörer kommer en 
så kallad GPS-app att installeras i respektive förares mobiltelefon för att öka säkerheten 
i positioneringen. Fortsatta stickprov kommer också att utföras för att se om 
fakturaunderlaget och GPS-mätningen stämmer överens. Avvikelser mellan systemen 
kommer att analyseras och vid behov rättas till. Effekten bedöms därmed bli minskade 
kostnader för förvaltningen. 
Mellan enheterna inom renhållning och grönskötsel sker successiva förbättringar i 
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samarbetet som beräknas ge effektiviseringar framöver. Gemensamma planeringsmöten 
genomförs med syfte att planera för effektiviseringar och förbättringar av skötseln i 
flera av stadens områden. Ett tiotal medarbetare från grönt ingår i handskottarlag, som 
vid snörika perioder tar hand om skottning av trappor och smala passager för rents 
verksamhet. Effekten blir att antalet underentreprenörer kan reduceras med 
kostnadsminskning som följd. Ett projekt pågår också där beställare samt företrädare för 
arbetsledning från rent och grönt ingår. Projektet syftar till att samordna skötseln mellan 
rent och grönt i delar av den centrala staden. 
Gata, grönt fortsätter arbetet med att försöka samordna schaktåterställningen av stenytor 
i centrala Göteborg. När ledningsägare som har rör, el, fiber, tele eller dylikt skall utföra 
ett arbete i stenytor kontaktar de drift och underhåll och informerar om tidplanen så att 
personal och resurser för återsättning av sten kan inplaneras. När ytskiktet repareras i 
direkt anslutning till återfyllning minimeras störningar samtidigt som samma 
trafikavstängning används för hela arbetet och kostnaden minskas. 
Flera av förvaltningens medarbetare inom utförare rent, gata/grönt och arbetsmarknad är 
verksamma på samma ytor i staden. För att minska transporterna arbetar förvaltningen 
nu med att samutnyttja lokaler så att medarbetare från olika avdelningar kan vistas i 
samma lokaler, exempelvis i Slottsskogen. 

2.3.2 Budget per avdelning 

Tabellen beskriver vilka intäkter och kostnader som finns inom förvaltningen fördelat 
på avdelningsnivå. De interna posterna ingår i avdelningarnas belopp men exkluderas på 
sista raden då förvaltningens externa intäkter och kostnader redovisas. Belopp i tkr. 

Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag 

 Gemensam 
administration  

 14 000   -76 828   -62 828  

 Trädgårdsföreningen   3 200   -19 838   -16 638  

 Beställaravdelningen 
Förvaltning o planering  

 70 000   -261 107   -191 107  

 Utförare Rent   172 000   -172 000   0  

 Utförare gata / grönt   230 000   -230 000   0  

 Arbetsmarknad   38 000   -39 503   -1 503  

 
Förvaltningsgemensamt  

 9 500   -5 921   3 579  

 Totalt   536 700   -805 197   -268 497  

 Avgår interna poster   -114 000   114 000   0  

 Totalt externt   422 700   -691 197   -268 497  

Förändring per avdelning jämfört med föregående år 
Nedan beskrivs förändringarna per avdelning gentemot 2018 års budgetanslag. Ökning 
av intäkter, kostnader eller kommunbidrag redovisas som + och minskning som -
. Beloppen är i tkr. 
Merparten av ramförändringarna gällande kommunbidrag hamnar oftast inom 
förvaltning och planering eftersom den avdelningen hanterar merparten av 
kommunbidraget. 
Ökningen inom administrationen hänförs till hanteringen av anslaget för Rent och 
snyggt Göteborg som tillkommit samt till att anslaget för Trygg vacker stad inte finns 
kvar 2019. 
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Ökningen inom förvaltning och planering beror främst på kapitalkostnadsförändringar 
samt del av hanteringen av rent och tryggt Göteborg. 
Omsättningsökningen inom utförare rent är en reglering utifrån det nya vinteravtalet 
som har en högre kostnads och intäktsnivå. 
Omsättningsminskningen inom utförare gata/grönt beror på en stor beställning gällande 
marksanering som upphör 2018. 
Arbetsmarknads omsättningssänkning grundar sig i en minskad beställning från 
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden, från 180 platser till 170 platser. 
Ökningen inom förvaltningsgemensamt hänförs till en post kopplat till eventuella 
förändringar beroende på vad organisationsöversynen resulterar i. 
Övriga ökningar är främst indexrelaterade. 
Förändring per avdelning jmf föregående år 

Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag 

 Gemensam 
administration  

 293   23 128   22 835  

 Trädgårdsföreningen   1 120   1 204   84  

 Beställaravdelningen 
Förvaltning o planering  

 1 000   9 245   8 245  

 Utförare rent   20 000   20 000   0  

 Utförare gata / grönt   -40 000   -40 000   0  

 Arbetsmarknad   -912   -388   524  

 
Förvaltningsgemensamt  

 0   1 009   1 009  

 Totalt   -18 499   14 198   32 697  

 Avgår interna poster   -9 400   -9 400   0  

 Totalt externt   -9 099   23 598   32 697  

2.3.3 Eget kapital 

  2016 2017 2018 (budget) 2018 
(prognos) 2019 (budget) 

 Eget kapital 
(tkr)  

 25 000   25 000   25 000   25 000   22 000  

Förvaltningens egna kapital har under flera år uppgått till 25 mkr, vilket är i nivå med 
rekommendationerna från kommunstyrelsen. Eftersom helårsresultaten varit positiva har 
förvaltningen återredovisat medel till kommunstyrelsen. 
I beloppet ingår även Keillers Park egna kapital på 143 tkr vilket överfördes till park- 
och natur i början av 2013. 
Nämnden beslutade i december 2018 att disponera 3 miljoner av eget kapital för 
finansiering av engångs- och omställningskostnader i budget för 2019. 
Kommunstyrelsen kommer under 2019 besluta om nämnden har möjlighet att disponera 
3 miljoner av eget kapital. 

2.3.4 Investeringar 

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 130 mkr och för hela planperioden 2016-2019 
uppgår investeringsbudgeten till 356 mkr. Budgetåret 2019 är sista året i planperioden 
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varvid budgetsumman för 2019 är resterande del av planperiodens totala summa. Nedan 
återges en beskrivning utifrån respektive investeringsområde. 

Investeringsområden (mkr) Budget 2019 Totalt 2016-2019 

 Utveckling av lekmiljöer   23   81  

 Utveckling av park o 
naturområden  

 100   238  

 Trädplanteringar   7   28  

 Trygg vacker stad    9  

 Totalt   130   356  

Investeringsområde: Utveckling av lekmiljöer  
Investeringsram år 2016-2019: 81 mkr 
Park och naturförvaltningen ansvarar idag för närmare 290 lekplatser och 300 
aktivitetsytor som till exempel skateramper, kickeplaner, tennisbanor, 
beachvolleyplaner och utegym. Genom att fortsätta utveckla dessa anläggningar skapas 
nya lekmöjligheter, tillgängligheten ökas och barn och ungas fysiska miljöer blir mer 
attraktiva. 
Förvaltningen satsar på utveckling av större lekplatser som blir spännande utflyktsmål 
för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av de mindre lekplatserna ute i 
stadsdelarna som bidrar till en rik vardagsmiljö för de närmast boende och som bidrar 
till grönstrategins mål avseende tillgång till bostadsnära park. 
Investeringsområde: Utveckling av park- och naturområden 
Investeringsram år 2016-2019: 238 mkr 
Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla stadens park- och naturområden så att 
de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och 
meningsfull fritid. Investeringarna består bland annat av att tillföra fler 
aktivitetsmöjligheter, förbättra tillgängligheten och att göra park- och naturområdena 
mer attraktiva vilket bidrar till att öka besökarantalen. 
Investeringarna berör både stadens stora stadsparker som till exempel Slottsskogen, 
Trädgårdsföreningen och Keillers Park, men även många mindre parker ute i de olika 
stadsdelarna. Inom investeringsområdet hanteras även större upprustningsprojekt längs 
till exempel Packhuskajen samt fossilfritt Göteborg. Dessutom berörs stadens 
friluftsbad, friluftsområden såsom Delsjöområdet och Hisingsparken samt nybildning av 
naturreservat i Amundön och Billdals skärgård. 
Investeringsområde Trygg vacker stad har avslutats och 2019 års investeringar är 
överförda till utveckling av park- och naturområden. 
Investeringsområde: Trädplanteringar 
Investeringsram år 2016-2019: 28 mkr 
Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer både i stadens parker och längs gator 
och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i 
samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och 
säkerhet. Kontinuerliga investeringar inom detta område är nödvändiga för att värna om 
och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i 
stadsrummet. 
Investeringarna omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få 
träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter 
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genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd, 
öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel 
fruktlundar. 
Komponentavskrivning 
Staden införde komponentavskrivning 2017. Komponentavskrivning innebär att en 
anläggningstillgång delas upp i flera komponenter med olika avskrivningstid. 
Konsekvensen blir att delar av det planerade underhållet överförs till 
investeringsbudgeten i form av reinvesteringar vilket medför att driftsbudgeten för det 
planerade underhållet minskar och investeringsbudgeten ökar. Kapitalkostnaderna 
kommer även öka i takt med att investeringsvolymen ökar samt att avskrivningstiderna 
minskar efter genomgång av anläggningarnas livslängd. 
Enligt förvaltningens beräkningar har 8 mkr av driftsbudgeten för planerat underhåll 
överförts till investeringsbudgeten i 2017 års budget. Under 2018 bedömdes 
komponentavskrivningarna öka till 12 mkr inom befintlig investeringsram och för 
kommande år ökar nivån ytterligare till 15 mkr. 
Prioriteringsordning 
En allt växande exploateringstakt i staden och en ansträngd personalbemanning skapar 
svårigheter att få fram resurser (personal, konsulter, entreprenörer etcetera) till alla 
pågående projekt och att hinna genomföra dem inom utsatt tidplan. Utifrån detta har 
nedanstående prioriteringsordning tagits fram för förvaltningens exploaterings- och 
investerings-projekt. 

1. Stadenövergripande projekt som det Västsvenska paketet samt 
exploateringsprojekt inom bostadsutbyggnad, Älvstaden och den särskilda 
satsningen på BoStad2021 

2. Park- och naturnämndens prioriterade uppdrag kring t ex Brunnsparken, 
Linnéplatsen, Skansberget, Keillers Park, trafiklekplats, våtmarksupprustningar 
etc. 

3. Förvaltningens ordinarie investerings- och underhållsprojekt inom 
investeringsramen. 

4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året. 
Utöver denna prioriteringsordning har park- och naturförvaltningen en kontinuerligt hög 
prioritering av projekt inom det ordinarie förvaltaruppdraget som avser risk och 
säkerhet på förvaltningens anläggningar. 

2.3.5 Exploateringsinvesteringar 

Exploateringsinvesteringarna uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning. 
Investeringarna delas upp i lokala anläggningar, och så kallade 
”generalplaneanläggningar”. Lokala anläggningar är sådana att de till största delen är till 
nytta för de boende och verksamheten i det berörda området. ”Generalplanekostnader” 
är sådana som gagnar fler kommunmedlemmar än de inom det berörda området. 
Finansieringen av lokala investeringar finansieras i grunden genom så kallade 
gatukostnader och berör allmänplats, som härrör sig från det lokala projektet. 
Generalplankostnaderna kan inte enbart tas ut från det lokala projektet utan finansieras 
även över kommunens budget. 
Det är fastighetsnämnden som har uppdraget att samordna och redovisa de andra 
nämndernas behov av investeringar, samt belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd. 
Exploateringsinvesteringsbudgeten för 2019 uppgår till 73 mkr och för hela 
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planperioden 2016 - 2019 uppgår exploateringsinvesteringsbudgeten till 143 mkr. 
Budgetåret 2019 är sista året i planperioden varvid budgetsumman för 2019 är 
resterande del av planperiodens totala summa. 

mkr Budget 2019 Totalt 2016-2019 

 Exploateringsinvesteringar   73   143  

Detaljerna i exploateringsbudgeten redovisas i uppföljningsrapporterna. Prognoserna för 
respektive exploateringsprojekt revideras löpande och redovisas i 
uppföljningsrapporterna. Underlagen för budgetframställningen tillhandahålls av 
Fastighetskontoret. De största enskilda exploateringsprojekten under planperioden är 
Jubileumsparken, Fjärdingsplan och Selma Lagerlöfs Torg. 

2.3.6 Skötsel och underhåll 

Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största aktiva markförvaltare och 
ansvarar för en lång rad anläggningar som är av stor betydelse för stadens 
attraktionskraft, göteborgarnas livsmiljö och möjligheter till rekreation. Att kunna 
underhålla dessa anläggningar, det vill säga säkerställa att de inte tappar i värde, kvalitet 
och funktionalitet över tid, är en grundläggande uppgift för förvaltningen som 
markförvaltare. Förvaltningen har en rad olika anläggningar som grupperas i sex 
kategorier enligt nedan. 
• Vegetationsytor (till exempel gräs, häckar, träd mm) 
• Parkmöblemang (till exempel bänkar, papperskorgar, skulpturer) 
• Lekplatser (till exempel lekredskap, kickeplaner) 
• Belagda ytor (till exempel gångvägar, trappor, torgytor) 
• Friluftsanläggningar (till exempel gångstråk, ridvägar, badplatser) 
• Konstruktioner och övriga anläggningar (till exempel kajer, toaletter) 
Utifrån de metoder som finns för att beräkna underhåll uppgår förvaltningens årliga 
behov till drygt 46 mkr under 2019. Det kommer att krävas stora ansträngningar att 
kunna täcka behovet av underhållsåtgärder inom befintlig underhållsbudget, vilket även 
kommer att medföra bortprioriteringar under året. Förvaltningens underhållsplanering 
prioriterar anläggningar där det finns risk för skada för tredje man eller annans 
egendom. I de fall där en fullständig underhållsinsats inte kan genomföras kan en 
anläggning stängas eller avvecklas. 
Förvaltningen har under några år inte fått kompensation för ökade skötsel och 
underhållskostnader i samband med att man fått utökat förvaltaransvar för nya ytor. 
Strategin för att hantera situationen har varit att i möjligaste mån bibehålla 
skötselnivåerna till bekostnad på underhållsåtgärder. 
Under 2019 kommer 15 mkr av förvaltningens underhållsbehov att hanteras som 
komponentavskrivningar i investeringsramen. Denna summa är ej medräknad i tabellen 
nedan. 

År Volym Planerat 
underhåll Reparationer Tillsyn och 

skötsel Totalt 

 Budget 2019   11 959   15   4   76   95  

 Budget 2018   11 959   17   4   80   100  

 Budget 2017   11 955   21   4   78   103  

 Budget 2016   11 928   32   4   74   110  
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2.4 Omvärldsanalys 

Gemensam planering och arbetsprocesser 
Stadens ambitioner för stadsutveckling är fortsatt högre än vad stadens organisation och 
marknaden för tillfället kan möta. En ökad volym, en större komplexitet i de enskilda 
projekten och projektens påverkan på varandra i genomförandet ger i flera fall längre 
ledtider. Behov finns av större samordning för att minimera risker för kostnadsökningar 
och förskjutningar i tid. 
För att möjliggöra ökad genomförbarhet och kvalitet i leveranserna inom 
stadsutvecklingsområdet samverkar park- och naturförvaltningen med övriga 
förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet. Ett exempel på utvecklade arbetssätt är att 
förvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet tillsammans arbetar fram underlag till 
nämnderna inför beslut om prioriteringar och ambitioner för stadsutvecklingen. Arbetet 
med gemensam vidareutveckling av stadens projektportfölj och prioriteringsordning 
pågår, med ytterligare integrering av startplan, markanvisningsplan och 
investeringsplan. 
Som en konsekvens av detta arbete finns nu bättre planeringsmässiga förutsättningarna 
för ett ökat bostadsbyggande. I den gemensamma produktionsplaneringen, som beskrivs 
ovan, har de berörda förvaltningarna gjort ett omfattande analysarbete och över 50 000 
bostäder ingår nu i planeringen. Det måste dock påpekas att det finns en del risker, 
såsom att nyproduktion på grund av resurs- och kompetensbrist inte sker i den takt som 
idag antas vara möjlig och att efterfrågan inte ökar i samma takt som det möjliga 
utbudet. Redan nu finns det tecken på en avmattning på bostadsmarknaden, inte minst 
vad gäller byggsektorn. 
Den stadsutveckling som Göteborg står mitt i är i en omfattning som staden aldrig 
erfarit tidigare. Investeringar i nya bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur 
är större och mer komplexa än vad stadens verksamheter har varit vana vid eller är 
anpassade för. Nya stadenövergripande arbetssätt, ekonomimodeller och nya sätt att 
organisera projekt och verksamheter tas därför fram. Att driva stora gemensamma 
projekt i staden fordrar att förvaltningar och bolag har gemensamma stadenövergripande 
arbetsprocesser med fokus på slutliga leveranser ur ett helhetsperspektiv. 
En väl fungerande stad i ständig förändring  
De närmaste åren kommer boende, besökare och näringsliv i Göteborg att möta en stad i 
ständig förändring. Att leva upp till förväntningar om en attraktiv och väl fungerade 
stad under en intensiv stadsutvecklingsperiod medför såväl ökad leverans och i viss mån 
förändrat och utökat uppdrag. Många komplexa stadsutvecklings- och byggprojekt skall 
genomföras inom begränsade geografiska områden under de kommande åren. Detta 
ställer avancerade krav på planering och samordning mellan de stora projekten för att 
säkra framkomlighet, trygghet och stadens attraktivitet, men också på att 
stadsutvecklingsprocessen i tidigt planeringsskede tagit hänsyn till 
genomförbarhetsfrågorna ur ett helhetsperspektiv. 
Ökad konkurrens om kompetens och resurser  
För att staden skall klara sitt utökade uppdrag och bidra till stadens omfattande 
leveranser krävs både kompetens och resurser såväl bland stadens förvaltningar och 
bolag, som hos konsulter, entreprenörer och samarbetspartners. Förvaltningarna har de 
senaste åren haft stora resurs- och kompetensbehov och har en fortsatt hög 
rekryteringstakt. Staden och branschen i övrigt märker tydligt av den ökade 
konkurrensen om arbetskraft och kompetens inom samhällsbyggnadsområdet, både i 
rekryteringar och i upphandlingar. Det innebär att vissa kompetenser idag är svåra att 
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hitta såväl vid rekryteringar som i upphandlingar. 
Att stadens förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet upplevs som 
attraktiva arbetsplatser av såväl befintliga som presumtiva medarbetare är en avgörande 
förutsättning för kompetensförsörjningen och stadens förmåga att genomföra våra 
uppdrag och därmed klara leveransen till kunder och uppdragsgivare. En god och 
långsiktigt hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och har möjlighet till utveckling är 
viktiga faktorer hos en attraktiv arbetsgivare. Fokus läggs därför på utveckling av den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön, kultur och förhållningssätt, ledar- och 
medarbetarutveckling och utveckling av arbetssätt. 
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3 Grunduppdraget 
Nämndens grunduppdrag finns formulerat i reglementet. Kommunfullmäktige antog ett 
nytt reglemente för nämnden 2017-03-16. Grunduppdraget kommer främst att följas upp 
i uppföljningsrapporterna samt i årsrapporten. 
Park- och naturnämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och 
naturområden. Inom ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala och 
miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden. 
Nämnden har ansvar för att sköta, förvalta och utveckla följande områden och 
anläggningar: 

• stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan trafik samt 
annan för allmänheten tillgänglig mark av parkkaraktär. 

• stadens naturområden samt områden som enligt översiktsplan har stora frilufts-, 
natur- och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden och/eller 
skötselintressen finns. Naturreservat och områden med särskilda förordnanden 
om markanvändning. 

• park- och friluftsanläggningar lek- och badplatser samt stadens djurpark i 
Slottsskogen. 

• stadens skulpturer, fontäner samt stadens offentliga toaletter. 
• stadens vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar med tillhörande kajer och 

strandskoningar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- och 
skötselansvar. 

• skötseln av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom trafikområden 
och gatumark där skötseln inte ankommer på trafiknämnden. 

Park- och naturnämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra 
nämnder, samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i staden. Nämnden ska också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen. 
Park- och naturnämnden har särskilt ansvar för: 

• oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens 
naturstädning, om inte annan har denna uppgift. 

• upplåtelser av allmän platsmark och övrig mark som nämnden förvaltar om inte 
uppgiften anförtrotts trafiknämnden. 

Park- och naturnämnden har i uppdrag att efter beställning/överenskommelse 

• anlägga, underhålla och upprusta gatu-, park- och andra utemiljöer. 
• utföra och samordna barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning av 

allmänna gator, parker och andra platser för stadens nämnder och bolag. 
• bedriva annan med i första och andra punkterna förenlig 

komplementärverksamhet. 
• utföra arbetsmarknadspolitiska insatser åt arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden (NAV) eller andra nämnder när uppdraget faller 
utanför NAV:s ansvarsområde. 

3.1 Planera 

Förvaltningen fortsätter att aktivt bidra till att skapa hållbara livsmiljöer. 
Utvecklingen med fokus på bostadsbyggande kräver att förvaltningens roll i 
planprocessen är tydlig, att grönstrategin samt arbetet med Jämlikt Göteborg ligger till 
grund för stadsplaneringen. Förvaltningen fortsätter under 2019 att bidra med kunskap i 
hållbar stadsutveckling ur både socialt och ekologiskt perspektiv. 
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Tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden ansvarar 
park- och naturnämnden fortsatt för den strategiska stadsutvecklingen. De fyra 
nämnderna har olika ansvarsområden utifrån sina reglementen, men förenas i det 
övergripande uppdraget att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. 
Förvaltningens ambition för 2019 är att park- och naturnämndens roll i stadens 
planprocess ska förstärkas och utvecklas för att bidra till en hållbar och flexibel 
användning av stadens parker och naturområden. 
Att vara en av fyra planerande förvaltningar ger förvaltningen möjligheter och forum att 
medverka i. Härigenom skapas förutsättningar för förvaltningen att bidra med 
fackkompetens i ett tidigt skede, för bättre framförhållning och överblick som stöd för 
prioritering och resursplanering. I förhållande till de andra tre förvaltningarna är 
personalstyrkan mindre. För att inte skapa flaskhalseffekter är en skarp prioritering 
nödvändig för vilka uppdrag som förvaltningen under 2019 ska delta aktivt i, respektive 
mer begränsat. 
Under de kommande åren kommer förvaltningen att delta i planeringen och 
genomförandet av de stora stadengemensamma satsningarna kring Älvstaden, 
Västlänken, jubileumssatsningen med Jubileumsparken och Bostad2021. Förvaltningen 
kommer även att delta i ett stort antal både små och stora exploateringsprojekt. Här kan 
särskilt nämnas Selma Lagerlöfs torg, Flunsåsstråket, Lillhagsparken, Färjenäsparken 
och Opaltorget som samtliga bidrar till att skapa nya och attraktiva parkmiljöer. 
De stadengemensamma projekten är prioriterade fortsatt under 2019. Andra prioriterade 
projekt som startats under 2018 och som förvaltningen arbeta vidare med under 2019 är 
Dag Hammarskjölds boluevard, Skansberget samt enkelt avhjälpta hinder. 
Förvaltningens arbete med tillgänglighet för 2019 kommer främst fokuseras på den 
fysiska tillgängligheten då förvaltningen är en stor förvaltare av mark och anläggningar. 
Arbetet med att inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder pågår löpande inom 
förvaltningens publika anläggningar som exempelvis toaletter, lekplatser, friluftsbad, 
prioriterade gångstråk och trappor. Förvaltningens riktlinje för tillgängliga lekplatser, 
för personer med funktionsnedsättning, ger vägledning både vid upprustning av 
befintliga och vid byggnationen av nya lekplatser. 
För att skapa rätt förutsättningar pågår interna utvecklingsarbeten. Detta sker både inom 
och mellan berörda förvaltningar. 

3.2 Bygga 

Staden genomgår ett skifte, där det tidigare funnits en stor volym av projekt i 
planeringsskede sker en förskjutning till genomförandeskede, samtidigt som ett stort 
antal nya planer startas. 
Detta innebär att byggvolymen intensifieras och många bygg- och anläggningsprojekt 
ska genomföras samtidigt på många olika platser i staden, samtidigt som staden 
fortsätter att ta fram nya detaljplaner. En allt mer växande exploateringstakt i staden och 
en ansträngd personalbemanning skapar svårigheter att få fram resurser (personal, 
konsulter, entreprenörer etcetera) till alla pågående projekt och att hinna genomföra dem 
inom utsatt tidplan. 
Förvaltningen kommer under 2019 behöva hantera detta genom effektiv prioritering och 
resursplanering. Detta för att säkerställa att stadens gröna och offentliga platser 
utvecklas på ett sätt så att de blir attraktiva att vistas i och upplevs som trygga. 
Förvaltningen avser att tillämpa följande prioriteringsordning för de projekt som man 
ansvarar för under 2019: 
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1. Stadenövergripande projekt som Västsvenska paketet, exploateringsprojekt inom 
bostadsutbyggnad, Älvstaden och den särskilda satsningen på BoStad2021 
2. Park- och naturnämndens prioriterade uppdrag kring exempelvis Brunnsparken, 
Linnéplatsen, Skansberget, Keillers Park, trafiklekplats, våtmarksupprustningar. 
3. Par- och naturnämndens ordinarie investerings- och underhållsprojekt inom 
investeringsramen. 
4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året. 
Utöver denna prioriteringsordning har förvaltningen en kontinuerligt hög prioritering av 
projekt inom det ordinarie förvaltaruppdraget som avser risk och säkerhet på 
förvaltningens anläggningar. 
Som utförare i staden arbetar förvaltningen med kompetensutveckling för att möta 
beställares krav och behov vid förberedande arbeten inför bostadsbyggande, efterarbete 
då bostäder har byggts med markarbeten på allmän plats, cykelbanor och lekplatser. För 
att effektivisera arbetet samt för att underlätta samarbetet med beställare arbetar 
förvaltningen med att införa ett gemensamt digitalt projektverktyg. 
Återvinningsverksamheten för överbyggnadsmassor i Mellbydalen drivs i samarbete 
med förvaltningen för kretslopp och vatten och syftar till att skapa en yta för att 
möjliggöra att överbyggnadsmassor återvinns. Förutom en plats för återvinning har 
verksamheten också till syfte att belasta marken så att den i framtiden kan användas som 
industrimark. Trafikverket kommer också att hyra en yta för lagring av möbler från det 
offentliga rummet som sedan ska tillbaka då Västlänken är klar. 

3.3 Sköta 

Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största aktiva markförvaltare och 
ansvarar för en mängd anläggningar som är av stor betydelse för stadens 
attraktionskraft, göteborgarnas livsmiljö och möjligheter till rekreation. Genom stadens 
utveckling tillkommer varje år nya allmänna ytor som parker och lekplatser till 
förvaltningens förvaltarområden utan att förvaltningen får en utökad budgetram för att 
sköta dessa. 
En ansträngd driftsbudget ställer höga krav på förvaltningen att identifiera effektiva och 
hållbara skötselformer. Att kunna arbeta kontinuerligt med drifts- och underhållsfrågor 
är väsentligt för att säkerställa att anläggningar och ytor inte tappar i värde, kvalitet och 
funktionalitet över tid. 
Utifrån ekonomiska förutsättningar kring de skötselrelaterade områden föreslår 
förvaltningen en prioriteringsordning inom skötsel och underhåll. Genom denna 
prioriteringsordning kan dagliga beslut bättre värderas utifrån dess prioriteringsgrad och 
nytta. 
1.Skötselåtgärder som bidrar till en grundläggande trivsel och trygghet prioriteras i 
första hand på ytor som har en aktiv användning. 
2.Skötselåtgärder som bidrar till kvalitetshöjande insatser sker i begränsad omfattning 
utifrån tillgängliga resurser. 
3.Riskeliminering prioriteras framför återställande av möjligheten att använda en 
anläggning. 
4.En proaktiv avveckling förbereds av anläggningar som det inte längre finns 
ekonomiska förutsättningar att sköta och underhålla långsiktigt 
Förvaltningen ser en växande utmaning kring att finansiera och prioritera olika oväntade 
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händelser som uppstår under året. Det kan handla om tidiga och långa varma perioder 
som både medför en ökad nedskräpning och ett ökat behov av att vattna stadens träd. 
Kraftiga skyfallsregn ger skador på gångvägar i naturområden och årliga stormar fäller 
många träd och skadar bryggor och andra anläggningar vid badplatserna. Behovet av 
bekämpning av råttor har växt kraftigt de senaste åren. 
När det gäller den fysiska tryggheten prioriterar förvaltningen arbetet med risk och 
säkerhet kring till exempel badplatser, lekplatser. Under 2019 kommer förvaltningen 
bland annat arbeta vidare med nämndens kvalitetshöjande uppdrag kring ökad 
lekplatssäkerhet där samtliga lekplatser ska besiktigas årligen. 
Förvaltningen ansvarar för ett antal offentliga toaletter i parker och naturområden. I 
synnerhet de som är belägna i centrala staden, exempelvis i Trädgårdsföreningen och är 
utsatta för hårt slitage eller skadegörelse. En påverkande faktor är att det pågår 
narkotikahantering i och i anslutning till toaletterna, vilket leder till brister i den faktiska 
tillgängligheten och en upplevelse av otrygghet. 
Inom stadens arbete med Jämlikt Göteborg – Fokusområde 4 fortsätter förvaltningen att 
bidra med insatser under 2019 som förbättrar livsvillkoren för alla göteborgare och 
skapar hälsofrämjande och hållbara miljöer. Här finns det ett särskilt fokus på insatser i 
de sju områden i Göteborg som betraktas som ”särskilt utsatta områden” - Bergsjön, 
Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Även här 
kommer förvaltningens vardagsskötsel såsom städning, gräsklippning, klottersanering 
och vegetationsgallringar ha en stor betydelse. 
Det finns otrygga miljöer som behöver omgestaltas fysiskt för att skapa trygghet och 
öka säkerheten. Platserna kan identifieras genom medborgardialoger som stöd för att 
prioritera de platser och stråk som upplevs som mest otrygga. En trygghetsskapande 
faktor är god skötsel, genom att platser ser omhändertagna ut. Ett särskilt fokus ska 
läggas på socialt utsatta stadsdelar. 
Skötsel av de gröna ytorna bidrar med värdefulla ekosystemtjänster när staden utvecklas 
och förtätas. Parker och grönområden är viktiga rekreationsmiljöer, de bidrar också till 
att rena luft och vatten, reglera temperaturen, ta upp nederbörd och dämpa buller. 
Utifrån dessa förutsättningar är det angeläget att fortsätta utveckla ekologin som en 
central del i den fysiska planeringen. Förvaltningens kompetens om dessa frågor är ett 
viktigt bidrag i stadsplaneringen och vid framtagandet av kompensationsåtgärder vid 
exploatering. 
Sedan 2013 har staden ett miljöprogram som innehåller 12 lokala miljökvalitetsmål som 
har sin utgångspunkt i de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Förvaltningen genomför 
löpande olika naturvårdsinventeringar och biotopförbättringsprojekt som ökar den 
biologiska mångfalden och bidrar till miljömålen; Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Levande kust och skärgård, Levande sjöar och 
vattendrag samt Levande skogar. Under 2019 fortsätter förvaltningens sitt arbete att 
bidra till dessa miljömål. I bland annat Trädgårdsföreningen kommer ett arbete att 
påbörjas för att stärka den ekologiska prägeln på skötsel och besökarnas upplevelse av 
parken. 
Som utförare av skötsel för stadens gator och torg (i de centrala delarna), kommer 
förvaltningen att tillsammans med trafikkontoret som beställare, arbeta fram en ny 
överenskommelse. Den nya överenskommelsen kommer att ge förutsättningar för ett 
ökat samarbete, samt ge förvaltningen bättre möjlighet att bidra med erfarenhet och 
kompetens kring underhållsbehovet. Den ekonomiska överenskommelsen kommer att 
ses över vilket kan komma att påverka både innehåll och frekvenser av skötsel samt 
underhåll. 
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Lagring och stensortering sköter förvaltningen på uppdrag av trafikkontoret. 
Hanteringen finns idag på tre ställen; Ringön, Marieholm och Mellbydalen. För 
verksamheten är det önskvärt att flytta till en yta där all stenhantering kan skötas på ett 
ställe. 
Under året kommer nya sätt att prövas avseende skötsel av stadens parker och 
grönområden för att göra Göteborgs parker rena och snygga. Förebyggande arbete är 
avgörande i arbetet för minskad nedskräpning, till exempel insatser som uppmuntrar 
göteborgaren att minska nedskräpningen och agera mer resursvänligt. Ett verktyg är att 
arbeta med människors attityder kring nedskräpning med kampanjer som till exempel 
nudging (det vill säga att knuffa individer i rätt riktning) samt förskolornas och 
skolornas vårstädning ”Vi håller rent”. Ytterligare verktyg mot nedskräpning är att 
utveckla volontärstädning och andra aktiviteter genom samverkan med stadsdelarna, 
lokala aktörer och föreningslivet genomförs aktiviteter för att motivera invånarna att bry 
sig om sin stad och ta ansvar för vår gemensamma utemiljö. 
I centrala Göteborg finns en tradition av att samverka med fastighetsägare och 
handel/verksamheter kring stadskärnan. Samverkan har sedan länge skett genom 
centrumföreningar. Under 2018 bildades en ny ideell förening mellan staden och 
stadskärnans centrumföreningar för samverkan kring strategiska frågor som syftar till att 
behålla och utveckla en attraktiv, trygg och hållbar stadskärna. Föreningen heter 
Göteborg Citysamverkan ideell förening. Park- och naturförvaltningen kommer att bidra 
såväl ekonomiskt som praktiskt i utvecklingsarbetet av den nya organisationen. 
Förvaltningen kommer att aktivt arbeta med att minska andelen arbete utfört av 
underentreprenörer och samtidigt utveckla nya arbetssätt inom egenregin för ökad 
effektivitet och nyttjandegrad av maskinparken. Förändringar av arbetssättet sker med 
stöd av digitalisering och i med delaktighet och medskapande från arbetsledare och 
medarbetarna. 
En förändring är påbörjad avseende arbete med trafikavstängningar. Processen ska bli 
effektivare och goda kunskaper och förståelse för olika trafikslags behov utvecklas så 
att det trots en avstängning fortfarande skapas tillgänglighet för dem som behöver ta sig 
för förbi eller genom ett arbetsområde. Detta gäller så väl vid skötsel av staden, vid 
byggnation som vid evenemang. 
Även inom underhåll fortsätter effektiviseringsarbetet genom att digitalisera 
arbetsprocessen. 

3.4 Aktivera 

Målsättningen är att Göteborg ska upplevas som en inbjudande och öppen stad där det 
finns ett brett utbud av upplevelser och evenemang i parker och i naturområden som 
lockar människor till att besöka olika delar av staden. Förvaltningen bidrar till denna 
utveckling genom att upplåta mark till både små och stora evenemang och tar nu fram 
en ny riktlinje hur förvaltningen utifrån de krav och lagar som finns kan möta 
göteborgare som vill använda stadens mark. Genom att identifiera och utveckla fler 
evenemangsytor på olika platser i Göteborg kan förvaltningen bidra till en ökad 
geografisk spridning av evenemangen. En god situationsanpassad skötsel i anslutning 
till evenemang och andra större händelser i staden är en viktig faktor för att staden ska 
upplevas vara ren och omhändertagen. 
Förvaltningen arbetar löpande med att upplåta mark för evenemang som erbjuder 
aktiviteter för boende och besökare samt identifiera och utveckla nya ytor för 
evenemang. Informationen vid entréer till naturområden ska vidareutvecklas under 2019 
om vad platsen erbjuder samt om vilket ansvar besökare har för platsens trivsel. 
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Förvaltningens anläggningar och områden är fria att använda och de erbjuder stora 
möjligheter för alla göteborgare när det gäller rekreation, utmaning, motion och andra 
aktiviteter. För den som av olika skäl väljer att tillbringa semestrar och lov hemma i 
Göteborg finns det stora möjligheter till egna positiva upplevelser i stadens parker och i 
natur- och friluftsområdena. Anläggningar som Trädgårdsföreningen, Slottsskogens 
djurpark med Barnens Zoo samt de bemannade lekplatserna är exempel på 
verksamheter som erbjuder ytterligare möjligheter och aktiviteter. 
Under 2019 ansluter Trädgårdsföreningen till stadens tema för året: Kunskap och 
upplysning. Det kommer bland annat innebära en ny form av mindre evenemang under 
trädgårdsåret där trädgårdsmästarna visar och förklarar olika moment i sitt arbete. 
Intresserade kommer också att kunna följa framväxten av den nya 1800-tals lunden. I 
samband med att Barnkonventionen firar 30 år under hösten är förhoppningen att kunna 
skapa en aktivitet i Trädgårdsföreningen där barns rätt till lek, rekreation och 
delaktighet uppmärksammas. 
Stadens 24 friluftsbad är särskilt viktiga mötesplatser där göteborgare från alla delar av 
staden samlas sommartid för bad och andra aktiviteter. Många reser från Göteborgs 
olika förorter för att komma till de mest besökta badplatserna vid till exempel Askim, 
Näset och Sillvik. 
Arbetsmarknad 
Förvaltningen ska utföra arbetsmarknadspolitiska insatser, för att få fler i arbete eller 
studier. Målgruppen är personer med svagare position på arbetsmarknaden och som har 
svårare att hitta arbete. 
Förvaltningen utför uppdraget baserad på modell för arbetslivsinriktade rehabilitering, 
vilken grundas på ett riktigt arbete som ska utföras och anställning med kollektivavtal 
(BEA bestämmelser för arbetstagare inom arbetsmarknadspolitiska insatser). Detta 
möjliggör egenförsörjning redan från start och att eventuellt passivt bidragsberoende 
bryts samt minskat utanförskap. Under 2019 kommer förvaltningen att förstärka den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att ytterligare personer ska erhålla arbete. 
Förutom samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen och 
arbetsförmedlingen för att säkerställa full beläggning på upphandlade platser 
intensifierar förvaltningen samarbetet med stadsdelar i särskilt utsatta områden för att 
fler personer med försörjningsstöd ska erbjudas arbete inom lagverksamheten. 
Verksamheten organiseras för att öka flexibiliteten så att fler personer kan erbjudas 
arbete. 
Genom arbetet ökar individen sina yrkeskunskaper, vilka utifrån individuella behov och 
förutsättningar kompletteras med yrkesspecifika kurser men även studier i 
svenska/språkträning, datakunskaper med mera för att öka förutsättningarna att vara i 
arbete på lång sikt. 
För att kunna fungera på arbetsmarknaden krävs kunskaper om arbetslivet. I arbetet 
praktiseras därför även generella arbetslivskompetenser, som exempelvis att ta initiativ, 
hantera information, arbeta service- och utvecklingsinriktat med kvalitet och tempo. 
Detta kompletteras med utbildningar och gruppträffar med fokus på bland annat 
arbetslivets rutiner, skyldigheter och rättigheter i arbetslivet samt arbetsgivarkunskap. 
Under 2019 fortsätter förvaltningen detta arbete men kommer därutöver att fokusera på 
validering av personernas tekniska och generella arbetslivskompetenser för att öka 
arbetstagarnas utvecklingsmöjligheter och förmåga att presentera sina kunskaper vid 
arbetssökande på den öppna arbetsmarknaden. 
Förvaltningen kommer genom arbetslagen fortsatt att bidra med insatser, såsom 
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vegetationsgallring, renhållning med mera, såväl i centrum som i särskilt utsatta 
områden med syfte att skapa rena, snygga och trygga miljöer. Insatser som bidrar till en 
hållbar stad fortsätter under året, exempelvis större insatser som vårstädningar och 
skräpmätningar; skötsel i naturområden och medskapande av kvalitativa grönområden 
för att tillgängliggöra naturupplevelser och en hållbar stadsmiljö. 
God psykisk och fysisk hälsa har stor betydelse för individens möjligheter till arbete. 
Målgruppen har ofta eftersatt hälsa varför det hälsofrämjande arbetet är en viktig 
framgångsfaktor. Förvaltningen kommer under året att förstärka det hälsofrämjande 
arbetet genom ökat fokus på det salutogena perspektivet i såväl organisation som 
ledarskap samt kompetenshöjande insatser inom hälsoområdet. Hälsoprogram baserade 
på metoder med god evidens utformas och genomförs för att minska korttidsfrånvaro. 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka individer som har missbruks- och 
kriminell bakgrund genom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att minska risken 
för återfall. 
Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet med att synliggöra målgruppen som en 
resurs internt, dels som kompetensförsörjning, dels i arbetet med värdegrundsfrågor och 
mångfald. Utveckling av verksamheten bidrar till lärande och synergier för 
förvaltningen som helhet. 
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4 Nämndens uppdrag 
Områden Nämndens uppdrag Beskrivning av uppdrag 

Fler behöver 
jobba i Göteborg 

 Stadens nämnder och bolag 
ges i uppdrag att erbjuda 
praktikplatser och olika former 
av sommarjobb till unga. 

Förvaltningen ska genom ett nära samarbete 
med arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, 
stadsdelsförvaltningar och andra 
organisationer erbjuda möjligheter till 
praktikplatser för gymnasieungdomar inom vår 
förvaltning. 

Vägen till en 
hållbar stad 

 Park- och naturnämnden ges 
i uppdrag att uppdatera 
Göteborgs Stads 
återvinningspolicy för 
papperskorgar 

Förvaltningen kommer att uppdatera 
återvinningspolicyn i samverkan med andra. 

Ej färdigställda  
uppdrag  

 Arbetet med Dag 
Hammarskjölds boulevard 
gällande stadsutveckling och 
trafiklösning ska prioriteras. 
Arbetet måste ske 
förvaltningsövergripande, till 
exempel genom en gemensam 
planeringsorganisation. 

En gemensam planeringsorganisation har 
tagits fram för Dag Hammarskjölds boulevard 
och där har park- och naturförvaltningen en 
deltagare i projektledargruppen och en 
deltagare i styrgruppen. Arbetet med 
planeringen av Dag Hammarskjölds boulevard 
är omfattande och kommer att pågå under 
många år med olika utredningar och 
planarbeten. För förvaltningen är det särskilt 
angeläget inom detta projekt att utreda hur den 
gröna kilen som sträcker sig från 
Sandsjöbacka upp mot Änggårdsberget kan 
möta Slottsskogen och bostadsnära 
parkstrukturer i området, t ex Positivparken 
och Ruddalen, på ett bra sätt. 

 Markanvisningsplan och 
startplanen skall samverkas än 
mer mellan de fyra nämnderna, 
för att uppnå stadens mål med 
stadsutvecklingen. Hur varje 
projekt bidrar till Göteborgs 
stads bostadspolitiska mål ska 
också redovisas i startplan och 
markanvisningsplan. 

Markanvisningsplanen och startplanen är 
fastighetskontorets respektive 
stadsbyggnadskontorets verktyg för att styra 
och koordinera igångsättandet av nya 
bostadsbyggnadsprojekt. Park- och 
naturförvaltningen deltar i berörda 
arbetsgrupper och styrgrupper där denna 
planering genomförs. Markanvisningsplanen 
och startplanen ger förvaltningen viktiga 
styrsignaler vilka personalresurser som 
kommer att krävas framöver för att kunna delta 
i alla bostadsprojekt. 

 Samarbetet inom staden och 
med cityaktörerna om 
utvecklingen av Brunnsparken 
ska gå vidare för trygghet, 
framkomlighet och 
parkupplevelse. 

Park och naturförvaltningen har efter dialog 
med medborgare, näringsidkare och berörda 
förvaltningar tagit fram en förstudie som pekar 
ut en möjlig upprustning av Brunnsparken som 
förtydligar stråk och funktioner i parken, 
förbättrar tillgängligheten och utvecklar 
samspelet mellan park och hållplatser så att 
parken upplevs som mer välkomnande. Under 
förutsättning att projektet kan finansieras finns 
det möjlighet att genomföra den här 
upprustningen under åren 2018-2021. Det kan 
även bli aktuellt under de kommande åren att 
rusta upp kajmurarna mot Norra Hamngatan i 
samverkan med trafikkontoret. 

  Slottskogens entré vid 
Linnéplatsen behöver en 
tydligare utformning samtidigt 
som den påverkas av stora 
investeringsprojekt i staden. 
Förvaltningen ska utreda hur en 
upprustning av entrén kan ske. 

Förvaltningen håller på att avsluta arbetet med 
Slottsskogens utvecklingsplan. I denna plan 
visas på att entréerna till parken har stor 
betydelse för att välkomna människor till 
parken och ge dem en första positiv 
upplevelse av platsen. Under 2017 har en 
upprustning av parkens mindre entréer 
startats. Entrén vid Linnéplatsen är den 
viktigaste och största av entréerna till 



24 

Områden Nämndens uppdrag Beskrivning av uppdrag 
Slottsskogen. I anslutning till denna entrén 
finns en rad pågående utredningar om 
exempelvis utbyggnad av kollektivtrafik och av 
området kring Dag Hammarskjölds boulevard. 
Entrén till Slottsskogen vid Linnéplatsen och 
området kring denna behöver utredas i bred 
samverkan med en rad andra parter för att ett 
gemensamt förslag ska kunna tas fram. 
Förvaltningen ska utreda hur en upprustning 
av entrén kan ske. 

 Belysningsprojektet i Keillers 
park ska genomföras för att 
tillgängliggöra parken på ett sätt 
som skapar trygghet och 
respekterar det kulturhistoriska 
arvet. 

Förvaltningen har ett pågående projekt där 
belysningen redan har förbättrats i parken. 
Ytterligare platser kan komma att beaktas i 
mån av finansiering samtidigt som det är 
mycket angeläget att även kunna begränsa 
den okynnestrafik som sker i parken och 
skapar mycket otrygghet. I dagsläget tvingas 
förvaltningen stänga tillfartsvägarna till parken 
allt tidigare på kvällarna. 
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