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1 Sammanfattning 
Förvaltningen står inför stora utmaningar, avseende såväl planering som underhåll och 
skötsel de kommande åren. 
De fyra planerande förvaltningarnas samarbete stärker det övergripande uppdraget om 
en attraktiv och hållbar stad, samt ger möjlighet till effektivitet genom gemensamma 
prioriteringar. Förvaltningen verkar för att stadens gröna och offentliga platser utvecklas 
så att de blir attraktiva att vistas i, stödjer jämställdhet och upplevs som trygga. 
Grönstrategin och Jämlikt Göteborg tillsammans med andra styrande dokument ligger 
till grund för beslut och samverkan. 
Tidigare har antalet projekt i planeringsskedet varit många. Nu sker en förskjutning till 
genomförandeskedet, samtidigt som ett stort antal nya planer startas. Med hänsyn till 
det stora antalet bostäder i såväl pågåendeportföljen som genomförandeportföljen och 
den ansträngda kapacitets- och resurssituationen, är bedömningen att antalet planprojekt 
nu bör minska så att fokus istället kan inriktas på att kraftfullt verka för att redan 
påbörjade bostadsprojekt färdigställs. 
Viktiga och stora stadsutvecklingsinsatser är stadens bostadsbyggande, Älvstaden där 
Jubileumsparken ingår, BoStad 2021 och Västlänken. En aktuell fråga i 
stadsutvecklingen är att skapa möjligheter för göteborgarna att kunna möta vattnet och 
älvstränderna. 
Egenregiverksamheten gör lednings- och markarbeten både inför och efter byggande på 
uppdrag av bland annat trafikkontoret och den egna förvaltningen. Exempel på detta är 
förberedande arbeten inför bostadsbyggande i Tuve och regnlekplatsen vid 
Näckrosdammen. 
Genom stadens expansion och utveckling tillkommer kontinuerligt allmänna ytor som 
grönytor och lekplatser, samtidigt som de befintliga nyttjas mer. En ansträngd 
driftsbudget ställer krav på effektiva och hållbara skötselformer samt en långsiktig 
finansiering. Prioriteringsordning för projekt och uppdrag, i samverkan med andra är 
avgörande. Förvaltningen har arbetat fram en prioriteringsordning även för skötsel och 
underhåll. 
Många evenemang har genomförts. Förvaltningen arbetar med att skapa attraktiva nya 
evenemangsplatser för små och medelstora evenemang, detta för att avlasta bland annat 
Slottsskogen. Ett exempel är Färjenäsparken som är en stadspark. Förvaltningen arbetar 
med att ta fram en policy för evenemang/upplåtelser. 
De bemannade lekplatserna bidrar till möten mellan människor, olika slags upplevelser 
och tryggare livsmiljöer. 
Arbetet för att öka kunskapen och engagemanget kring biologisk mångfald och 
naturvårdsfrågor sker genom olika former av naturpedagogiskt arbete. 
Överenskommelser med arbetsmarknad och vuxenutbildning om planeringen kommer 
sent och allt färre personer erbjuds en plats i ett lag. Planeringen blir kortsiktig istället 
för långsiktigt strategisk. De platser som är överenskomna har inte använts. 
Omvärldsbevakning visar på behov av insatser för dem står längst bort från 
arbetsmarknaden och dem med stora rehabiliteringsbehov. 
Kompetensförsörjning är en väsentlig strategisk fråga för förvaltningen. Det finns 
fortsatt stora utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet vilket på olika sätt 
påverkar möjligheterna till en ändamålsenlig verksamhet. Ett ständigt arbete pågår med 
att se över kraven för svårrekryterade tjänster samt nyttjandet av befintliga kompetenser 
på ett så effektivt sätt som möjligt. 
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Årets mycket kraftiga väderomslag, från den långa, stränga vintern till den tidiga, långa 
och heta sommaren, har medfört en ansträngd ekonomisk situation för förvaltningen. 
Utförare Rent redovisar ett kraftigt underskott i helårsutfallet. Orsaken är främst de 
ökade vinterkostnaderna till följd av en hårdare vinter än vanligt då 2018 började med 
15 stora snöfall med tillhörande halkbekämpning och vinterväghållning, jämte ökade 
barmarkkostnader i form av eget arbete och köpta tjänster till följd av sommarvärmen. 
Den rekordvarma och tidiga sommaren medförde ett ökat behov av bevattning och ett 
hårt tryck på städningen i parker och på friluftsbad. Förvaltningen gjorde omfattande 
omprioriteringar av befintliga resurser, samt kompletterade bemanningen, för att kunna 
möta ökade behov. Exempel är städning av badplatser under kvällstid, omdisponering 
av gaturenhållare till baden, inhyrda tjänster, samt användning av arbetsmarknadslag. 
Helårsresultatet för 2018 är -2,6 mkr. Senast förvaltningen hade ett negativt resultat var 
2011 och då som nu är vinterkostnaderna en avgörande orsak till underskottet. 
Förvaltningen är mycket väderberoende, vilket medför betydande ekonomiska 
avvikelser för de olika verksamheterna vid anpassningar utifrån de behov vädret 
medför. 
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2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling 

en Planera 
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 bidrar med kunskap i hållbar stadsutveckling 
ur både socialt och ekologiskt perspektiv. 
Förvaltningen deltar i flera gemensamma planer, exempelvis ny översiktsplan, 
fördjupad översiktsplan, detaljplanerna för Västlänkens samtliga stationsområden, 
detaljplaner för Älvstadens delområden och BoStad 2021. 
Bygga 
Från en stor volym av projekt i planeringsskedet har det under året skett en förskjutning 
till genomförandeskedet, samtidigt som ett stort antal nya planer startats. En ökad 
exploateringstakt och ansträngd bemanningssituation skapar svårigheter att få fram 
personal till projekten samt att genomföra dem inom tidsplan. Förvaltningen säkerställer 
att stadens gröna och offentliga platser utvecklas på ett sätt så att de blir attraktiva att 
vistas i, jämställda samt att de upplevs som rena och trygga. 
Sköta 
Genom stadens utveckling tillkommer kontinuerligt allmänna ytor som kräver skötsel. 
En ansträngd driftsbudget ställer krav på att identifiera effektiva, hållbara skötselformer 
samt säkerställa en långsiktig finansiering. Förvaltningen har arbetat fram en 
prioriteringsordning av skötsel och underhåll. 
Den rekordvarma, tidiga och långa sommaren medförde stor nedskräpning i parker och 
vid friluftsbad. Förvaltningen hanterade detta genom omfattande omprioriteringar av 
befintliga resurser. Det utfördes även kompletterande städning av badplatser under 
kvällstid, gaturenhållare omdisponerades till baden, inköp av entreprenörstjänster samt 
användning av arbetsmarknadslag. 
Värmen medförde även ett behov av ökad bevattning. Normalt vattnas träd som är upp 
till tre år men i år har träd som är upp till tio år behövt vattnas. Värmen har även 
medfört ökad frekvens på rengöring av fontäner på grund av algbildning. 
Årets första månader var ovanligt snörika och antalet halktillfällen var fler än under ett 
normalår. Ett nytt vinteravtal trädde i kraft i oktober med högre kostnadsnivå än tidigare 
avtal. Detta i kombination med att avtalen med förvaltningens kunder ännu inte tecknats 
om, har fått konsekvensen att vinterkostnaderna inte täcks. 
Aktivera 
Förvaltningen arbetar med att skapa attraktiva nya evenemangsplatser för små och 
medelstora evenemang, för att avlasta bland annat Slottsskogen. Ett exempel är 
Färjenäsparken. Förvaltningen arbetar med att ta fram en policy för 
evenemang/upplåtelser. 
Arbetet för att öka kunskapen och engagemanget kring biologisk mångfald och 
naturvårdsfrågor sker genom det naturpedagogiska arbetet. Exempel på detta är nya 
informationsbroschyrer, dialog med allmänheten, nya skyltar vid entréer till 
naturområden. Andra exempel är bemannade lekplatser, Actionparken, uteklassrum och 
skolskogar och det marina pedagogiska centret "Blåmusslan" vid Askimsbadet. 
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Arbetsmarknad 
Under 2018 har ett visionsarbete med syfte att förtydliga och effektivisera verksamheten 
startats. Arbetet har resulterat i en modell för arbetslivsinriktad rehabilitering. Inför 
2018 minskades antalet platser på initiativ av arbetsmarknad och 
vuxenutbildningensförvaltningen. Verksamheten har möjlighet att ta emot fler personer 
i arbetslagen. Förvaltningen har en god beläggning på överenskomna platser, vilket är 
en följd av uppföljning och tätt samarbete med arbetsförmedlingen. 
Samverkan med arbetsmarknad och vuxenutbildningen har varit bristfällig, vilket är 
ogynnsamt. Längre överenskommelser och beställning av fler antal platser är 
efterfrågat. Det skulle gynna att fler får tillgång till arbetsrehabiliterande insatser 
samtidigt som staden får fler kvalitetshöjande insatster utförda. Det skulle också skapa 
bättre förutsättning för planering av förvaltningens arbetsmarknads verksamhet utifrån 
ett långsiktigt strategiskt perspektiv. 
Andelen arbetstagare som går vidare till arbete har mycket god måluppfyllelse som 
överstiger förväntningarna. 
   

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor 

De viktigaste framtidsfrågorna för att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för 
invånare och besökare är; 
Internt  

• Kompetensförsörjningen 
• Använda förvaltningens resurser på ett optimalt för såväl planering som 

genomförande, byggande, skötsel och aktivering. 
Externt 

• Planera för hållbara livsmiljöer när staden växer och utvecklas. 
• Värna och utveckla parker, naturområden och stadsrum 
• Medskapande tillsammans med stadens förvaltningar, bolag, invånare och 

företag 
  
  

2.1.1.1 Åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Mål: Äldres livsvillkor ska förbättras (värderas gul) 
Att underhålla gångstråk och trappor är en åtgärd som förvaltningen kan genomföra för 
att säkerställa en god fysisk tillgänglighet för de äldre. Det som också bidrar till en 
förbättrad tillgänglighet i förvaltningens områden är åtgärdande av enkelt avhjälpta 
hinder samt upprustning och utplacering av fler parkbänkar och ledräcken längs branta 
gångvägar. Utifrån nuvarande ekonomiska ramar har inte allt nödvändigt underhåll 
kring förvaltningens gångstråk kunnat genomföras. 
Förvaltningen kan prioritera de anläggningar som med enkelt avhjälpta hinder som 
påverkar äldre i större utsträckning, detta kan ha positiv effekt på måluppfyllelsen. 
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2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi 

2.2.1 Analys av årets utfall 

tkr Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse Bokslut 2017 Bokslut 2016 

Intäkter 481957 423383 58574 463 199 464 124 

Kostnader -740625 -679483 -61142 -702 872 -696 721 

Kommunbidrag 256100 256100 0 239 750 235 383 

Resultat -2568 0 -2568 77 2 786 

Eget kapital 22432 25000 -2568 25 146 28 670 

Helårsresultatet för 2018 uppgår till -2,6 mkr. Förvaltningen har årligen redovisat 
positiva resultat från 2012 tills nu. Senast förvaltningen hade ett negativt resultat var 
2011 och likt nu var det vinterkostnaderna som då var största orsaken till underskottet. 
Förvaltningen är mycket väderberoende, vilket medför olika ekonomiska avvikelser för 
verksamheterna beroendet på vädret. 
Utförare Rents (renhållning och vinterväghållning) resultat är -9,6 mkr vilket till stor del 
beror på höga vinterkostnader då årets första månader var snörika och antalet 
halktillfällen var betydligt fler än under ett normalår samt ett nytt och mer kostsamt 
vinteravtal där förvaltningen ännu inte omförhandlat samtliga kundavtal till de nya 
priserna som vinteravtalet medför. De flesta kundavtalen bygger på fasta priser, vilket 
medför att en vinter med låga kostnader för snöröjning ger ett överskott och ett år med 
höga snöröjningskostnader ger ett underskott. Samt att personalkostnaderna och 
kostnaderna för barmarksskötsel har ökat. Resultatet har successivt sjunkit under året. 
Verksamheten har under hösten genomfört flera åtgärder som ännu inte fått full effekt 
men som kommer generera en lägre kostnadsnivå framöver. När kundernas vinteravtal 
är omförhandlade till nya priser och villkor samt genomförda åtgärder medfört lägre 
kostnader bedömer förvaltningen att verksamheten kommer ha en budget i balans igen. 
Utförare Gata/Grönts periodresultat är +2,3 mkr och hänförs att verksamheten haft bra 
produktion och god orderingång under hela året. Under året har verksamheten arbetat 
med flera stora projekt, exempelvis spårvagnsdepån på Ringön och Selma Lagerlöfs 
torg. 
Avdelningen Förvaltning och planering redovisar ett positivt periodresultat på -1 mkr. 
Bevattningskostnaderna har ökat under året till följd av sommarens rekordvärme, även 
kostnadsökningar inom andra skötselområden medför underskottet. En ansträngd 
bemanningssituation medför prioriteringsproblem vilket resulterar i att många pågående 
projekt försenas och nya projekt inte kan startas. 
Inom administrationen redovisar flera ansvar ett positivt resultat, främst är det anslaget 
för bemannad lek som bidrar till resultatet. Galaxens lekplats som har endast under en 
kort tid varit bemannad under året, och förvaltningen har även haft lägre IT-kostnader 
än budgeterat. Under året har en stor utbildningsinsats genomförts, Utvecklande 
Ledarskap, en organisationsutvecklingprocess har påbörjats. Detta har medfört 
kostnader. De förvaltningsgemensamma posterna har ett överskott, främst genom att en 
post för sociala omkostnader ej utfördelats. Totalt uppgår helårsresultatet till +2,6 mkr 
för administrationen och +3 mkr förvaltningsgemensamma posterna. 
Trädgårdsföreningen redovisar ett helårsresultat enligt budget. Under året har flera 
projekt genomförts i parken såsom renovering av markbeläggningen på lekplatsen, vissa 
delar av belysningen och entrén vid nya Allén. 
Arbetsmarknads helårsresultat är också enligt budget. Ökade kostnader för riktade 
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utbildningsinsatser har kompenserats med högre intäkter än budgeterat. 

2.2.1.1 Resultat per verksamhetsområde 

  Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse Bokslut 2017 Bokslut 2016 

      

Förvaltningsgeme
nsamt 

30 461 36 105 5 644 139 1 372 

Trädgårdsförening
en 

16 545 16 554 9 -702 -322 

Förvaltning och 
planering 

203 460 202 462 -998 -5 888 -9 897 

Utförare rent -9 597 0 -9 597 2 013 10 898 

Utförare gata 
grönt 

2 340 0 2 340 5 097 1 001 

Arbetsmarknad 945 979 34 -582 -266 

Totalt  256 100 -2 568 77 2 786 

Budgetbeloppet är nämndbidraget för respektive verksamhet. Rent och Gata/Grönt är helt intäktsfinansierade därför är budgeten 
för dessa verksamheter noll. 

2.2.1.2 Bruttokostnadsutveckling 

  2018 2017 2016 

Bruttokostnadsutveckling 
i procent 

+5,4%  +0,1%   +14,6%  

Bruttokostnadsförändringen förklaras främst av att kommunbidraget ökat samt en ökad 
omsättning inom förvaltningen. 
Bruttokostnadsförändringen under 2017 var i stort sett obefintlig och orsaken var att 
både omsättningen och kommunbidraget var oförändrade från föregående år. 
Ökningen under 2016 förklaras främst av ökad omsättning samt av ankomstboendena. 

2.2.2 Investeringsredovisning 

2.2.2.1 Investeringsredovisning 

Belopp i mnkr Bokslut 
2018 

Budget 
2018 Avvikelse Prognos 

2016-2019 
Budget 

2016-2019 Avvikelse 

Inkomster 0,1  0,1 0,7   

Utgifter -83,4 -140,0 56,6 -441,2 -499,0 57,8 

Netto -83,3 -140,0 56,7 -440,5 -499,0 57,8 

Förvaltningens totala investeringsbudget för perioden 2016-2019 uppgår till 356 mkr 
exklusive exploateringsinvesteringar och 499 mkr inklusive exploateringsinvesteringar. 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 ökades förvaltningens 
investeringsram från 324 mkr till 356 mkr. 
Investeringsutfallet har under hela planperioden varit lägre än budget, till stor del på 
grund av att flera projekt blev försenade, främst beroende på en ansträngd 
personalbemanning men även på grund av överklagade upphandlingar och långa 
handläggningstider för myndighetstillstånd. Det är främst inom investeringsområde park 
och naturområden samt exploatering som flera projekt har behövts senareläggas. De 
enskilt största investeringsprojekten inom budgeten är Fossilfritt Göteborg, 
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Brunnsparken och Packhuskajen. De medel som var budgeterade inom Trygg vacker 
stad för 2019 har överförts till investeringsområde park och naturområden. 
2018 års investeringsutfall uppgår till 83 mkr inklusive exploateringsinvesteringarna. 
Årets största investering är inom investeringsområde park och naturområden. 
Prognosen för hela planperioden är i stort sett oförändrad jämfört med oktoberrapporten, 
och uppgår till 316 mkr exklusive exploateringsinvesteringarna, vilket är 40 mkr lägre 
än budget. Det råder osäkerhet om arbetet med fossilfritt Göteborg kommer att generera 
investeringar inom park- och naturförvaltningens ansvarsområde. Planeringen för 
upprustningen av Packhuskajen pågår men förvaltningen inväntar besked avseende 
vilka myndighetstillstånd som krävs för genomförandet, Detta kan senarelägga projektet 
till efter planperioden. Då behöver prognosen sänkas ytterligare med ca 30 mkr. 
Park- och naturförvaltningens investeringar har en stor betydelse för de offentliga 
rummen i Göteborg. Vissa av investeringarna inom bland annat lekplatser och bad ökar 
tillgängligheten för såväl personer med funktionsnedsättning som barn och äldre. 
Investeringar avseende exempelvis träd och statyer bidrar till att bevara skönhet och en 
attraktiv stadsmiljö. Investeringarna i lekplatser är en väsentlig satsning för att skapa 
attraktiva, trygga och stimulerande lekmiljöer för framtiden. 
 

Belopp i mkr Utfall netto Budget 

Park och natur -65,5 -90,0 

Exploatering -17,8 -50,0 

Totalt -83,3 -140,0 

Redovisning per område 

  Utfall 2018 Budget 2018 Prognos 2016-
2019 

Budget 2016-
2019 

Investeringsomr
åde, mnkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink 

Park och 
naturområden -37,7 0,7 -59,0  -208,0  -238,0  

Upprustning 
Lekmiljöer -15,2 0,0 -21,0  -71,0  -81,0  

Trädplanteringar -8,2 0,0 -7,0  -28,0  -28,0  

Trygg Vacker 
Stad -5,1  -3,0  -9,5  -9,0  

Totalt -66,2 0,7 -90,0  -316,5  -356,0  

2.2.2.2 Exploateringsinvesteringar 

Belopp i mnkr Bokslut 2018 Budget 2018 Prognos 2016-
2019 

Budget 2016-
2019 

Inkomster -1  0,7  

Utgifter -17,2 -50 -124,7 -143,0 

Netto -17,8 -50,0 -124,0 -143,0 

Exploateringsinvesteringarna för perioden uppgår till 17,2 mkr, helårsbudgeten uppgår 
till 50 mkr. Arbetet vid Selma Lagerlöfs torg är årets hittills största projekt. I 
budgetbeslutet för 2018 av kommunfullmäktige finns Jubileumsparken med, med en 
budget på 55 mkr för planperioden. Exploateringsbudgeten ökades via 
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Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 till 143 mkr för planperioden. 
Prognosen för hela planperioden uppgår till 19 mkr mindre än budgeten men kommer 
omfördelas till aktuella projekt under 2019. 
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. 
”Generalplaneanläggningar” är sådana som gagnar fler invånare 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. 

Redovisning per exploateringsprojekt 

  Utfall 2018 Budget 2018 Prognos 2016-
2019 

Budget 2016-
2019 

Exploateringspro
jekt, mnkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink 

Adventsvägen 
Kortedala IB 1029       -2  

Decenniumplan 
IB212     -2  -2  

Div kompl 
bostadsomr IB514 0,0  -0,5  -2  -2  

Eklandagatan 
IB1060       0  

Fiskebäcksvägen 
IB283 -0,3    -1  -1  

Fjärdingsplan 
IB460 -0,2  -5,0  -19 0,3 -7  

Flatåsparken 
IB173 0,0    -9  -7  

Frihamnen/Jubileu
msparken IB299 -5,4 -0,6 -7,5  -47 0,4 -55  

Gråberget IB179   -2,0  -2  -2  

Lillhagsparken 
IB498     -8  -8  

Norr om 
Askimsviken 
IB199 

-0,1    -2  -2  

Plejadgatan IB246 0,0  -2,0  -3  -3  

Selma Lagerlöfs 
torg IB 495 -11,0  -4,9  -18  -10  

Skra bostäder 
IB489     -3  -7  

Ulfsparregatan 
IB253 -0,1      0  
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  Utfall 2018 Budget 2018 Prognos 2016-
2019 

Budget 2016-
2019 

Ärlegatan IB 205 
& IB205       0  

Östra Kålltorp 
IB265   -3,0  -6  -6  

Guldmyntsgatan 
IB202     -2    

Övrigt ej utfördelat   -25,1  -2  -29  

Totalt -17,2 -0,6 -50  -124,7 0,7 -143  

2.2.2.3 Projektuppföljning 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

Packhuskajen 
Park och naturförvaltningen ansvarar för flera av stadens kajer, däribland den drygt 600 
meter långa Packhuskajen. Denna började anläggas på 1860-talet och är således närmare 
150 år gammal och nu i behov av en omfattande upprustning. Under 
investeringsperioden 2016-2019 är förvaltningens plan att påbörja en upprustning av en 
första etapp av kajen på ca 250 m. Planeringen för detta projekt inleddes under hösten 
2017 med målsättningen att en första etapp av byggnationen kan genomföras under 
2019 under förutsättning att alla nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. 
Jubileumsparken 
Jubileumsparken är en del av Älvstadsarbetet samt av stadens satsningar iinför 400-
årsjubileet. Målet för parken i sin helhet är att vara en urban grön stadspark för hela 
staden där alla kan känna sig välkomna att möta vattnet i Frihamnen. Planering för den 
framtida Jubileumsparken pågår och är ett nära samarbete mellan park- och 
naturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret som håller i detaljplanearbetet samt 
Älvstrandsbolaget som idag äger marken. Eftersom staden vill inviga en första etapp 
den 4 juni 2021, pågår även planeringen för genomförandet av den första etappen 
parallellt med detaljplanearbetet. Avgörande för möjligheten till genomförande är 
kommande investeringsbeslut, antagande av detaljplaner, samarbetet med andra berörda 
förvaltningar och bolag, samt planering för en framtida hållbar drift av parken. 
 

  Ack. utfall Total 
projektprognos Projektbudget  

Projekt Ink Utg Ink Utg Ink Utg Slutår 

Jubileumsparken/Frihamnen -0,6 -5,4 0,4 -46,7  -55,0  

Packhuskajen        

        

2.2.3 Kostnader för underhåll, reparationer, tillsyn och skötsel 

mnkr Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse Bokslut 2017 

Tillsyn och skötsel 85,1 79,0 6,1 82,9 

Reparationer 7,8 4,0 3,8 6,4 

Planert underhåll 11,4 17,0 -5,6 22,6 

Totala kostnader 104,3 100,0 4,3 111,9 
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Utfallet för skötsel, tillsyn, reparationer och underhåll uppgick till 104 mkr vilket är 
4 mkr högre än budget. Ökade kostnader inom skötsel beror bland annat på ny 
upphandlade dyrare gräsentreprenader, dyrare entreprenader för vinterväghållning samt 
ökade skötselkostnader (mer städning och förlängd badsäsong) som en följd av den 
varma sommaren. Även förvaltningens kostnader för vattning av träd, återställande efter 
illegala bosättningar och reparationer av lekplatser har ökat under året. Som en 
konsekvens av ovanstående kostnadsökningar inom skötsel och reparationer har mindre 
underhållsåtgärder kunnat genomföras inom driftbudgeten. Förvaltningen genomför 
dock under året även underhållsåtgärder som återfinns som komponentavskrivningar i 
investeringsramen. 

2.3 Värdering av eget kapital 

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av eget kapital på cirka fem procent av 
bruttoomslutningen. Detta skulle innebära 25 mkr, vilket är i nivå med 
Kommunstyrelsens beslut om eget kapital vid en omsättning mellan 500 -750 mkr. 
Skälen till att förvaltningen behöver ett eget kapital är; 
- Ogynnsamt väder, vintertid kan innebära underskott ett enskilt år på uppemot 15 mkr 
vilket innebär att ett eget kapital kan behövas för att täcka detta underskott. 
- Göteborgs stads planeringsarbete inför extrema väderhändelser i framtiden visar på 
behovet av en högre beredskap för bland annat stormar, skred och översvämningar som 
ofta ger omfattande skador på förvaltningens anläggningar. 
- Sammanslagningen med verksamheter från före detta Gatubolaget kan på sikt innebära 
att intäkterna kommer att variera över åren. Detta innebär en ökad risk om man utgår 
från 5 % med ca 8 mkr till totalt 25 mkr. 
- Oljesaneringsansvaret; förvaltningen har ansvar för oljesanering när oljan når land. 
Kostnader i samband med oljesanering som överstiger självrisken på 5 mkr kan ersättas 
av staten. 
- I det egna kapitalet ingår 143 tkr som hänförs till Keillers Park. 
Nivån på det egna kapitalet uppgick vid ingången av 2018 till 25 mkr. 2018 års resultat 
uppgår till -2,6 mkr för förvaltningen och 0 mkr för Trygg vacker stad, vilket medför att 
det inte sker någon återredovisning till Kommunstyrelsen. Resultatet bokas mot eget 
kapital som minskar till 22,4 mkr. 

2.4 Utveckling inom personalområdet 

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

Lönekostnad exkl 
arvoden 171 731 166 530 165 288 

Arbetad tid 
(årsarbetare) 448 446 460 

Lönekostnad per 
årsarbetare 383 373 359 

Både lönekostnaden totalt och lönekostnaden per årsarbetare har ökat, med 5 201 tkr 
respektive 10 tkr, i förhållande till föregående år. Detta kan hänföras till föregående års 
löneöversyn då utbetalning av nya löner var framskjutna för Kommunal, Vision, 
Ledarna och SSR. Nya löner för dessa förbund betalades ut med oktoberlönen 2017. 
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Under 2018 har nya löner betalats ut med april- och majlönen. 

  Antal i december 2018 Antal i december 2017 Ökning - minskning 

Antal 
tillsvidareanställda på 
heltid 

347 347 0 

Antal tidsbegränsat 
anställda 

29 36 -7 

Totalt 376 383 -7 

Antalet tillsvidare anställda är oförändrat jämfört samma period föregående år. Antalet 
med en tidsbegränsad anställning har minskat. Den främsta orsaken till minskningen av 
de tidsbegränsade anställningarna är att tidigare föräldralediga är tillbaka och deras 
vikarier har slutat.    
Förvaltningen har haft en ökning av antalet anställda på avdelningen förvaltning och 
planering, beroende på stadens utveckling och expansion vad gäller stadsutveckling. En 
minskning av antalet anställda har skett på övriga avdelningar. 
Det totala antalet årsarbetare har minskat med 5 årsarbetare. 

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet 

Arbetsmiljö och hälsa 
Sjukfrånvaro 

2018 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Antal 
personer 

Sjuk % Sjuk % Sjuk % 1-14 
dgr 

1-14 
dgr 

1-14 
dgr 

15- dgr 15- dgr 15- dgr 

555 7,50% 6,20% 6,40% 2,90% 2,40% 2,30% 4,60% 3,80% 4,10% 

Samtliga siffrorna i tabellen avser 30 nov då siffror för dec saknas vid 
rapporteringstillfälle.  
Sjukfrånvaron har under 2018 stigit jämfört med föregående år och även året innan. I 
början av 2018 syntes en stor ökning, februari var den månad med högst sjukfrånvaro 
under året hittills. 
Sjukfrånvaro har ökat totalt inom hela förvaltningen. Både korttids- och 
långtidsfrånvaron har ökat inom samtliga avdelningar. 
Generellt sett har tillsvidareanställda högre sjukfrånvaro än tidsbegränsade. 
Medarbetare i åldersgruppen 50+ har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron fördelat mellan 
män och kvinnor har varierat under åren. Jämfört med 2017 har sjukfrånvaron för 
kvinnor ökat. 
Orsaken till sjukfrånvaroorsakerna är varierande, till största delen beror sjukfrånvaron 
på icke-arbetsrelaterade anledningar. 
I juli 2018 trädde en ny lag i kraft som innebär skärpta krav för arbetsgivare att upprätta 
rehabplaner för sjukskrivna medarbetare. I samband med det startade förvaltningen ett 
arbete med bland annat information och individuella genomgångar kring sjukfrånvaro. 
Syftet med att upprätta rehabplan är att den sjukskrivna medarbetaren skall kunna återgå 
till ordinarie arbete snabbare. Arbetet med tidiga insatser avseende korttidsfrånvaro har 
intensifierats under året och fortsätter genom rehabiliteringsutredningar för medarbetare 
som har mer än 6 sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna. 
 
Ett samarbete med ny leverantör av företagshälsovård startades i maj. Målet med det 
nya samarbetet är att stärka arbetet med hållbar rehabilitering samt ett mer aktivt arbete 
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med förebyggande och främjande insatser. 
I förvaltningen arbetar en partssammansatt grupp bestående av HR-specialist, 
enhetschefer samt fackliga representanter löpande med att förbättra arbetsmiljöarbetet i 
förvaltningen. Fokus under hösten har varit att ta fram mål för arbetsmiljön samt rutin 
för hur verksamheterna sedan ska arbeta vidare med målen. Syftet är att varje 
arbetsgrupp själva ska ta fram aktiviteter utifrån de övergripande arbetsmiljömålen för 
att skapa delaktighet och genomföra insatser som medarbetare definierar att det finns 
behov av. Genom att arbeta med insatser på olika nivåer ökar möjligheterna att sänka 
sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning att en strategisk viktig fråga för förvaltningen. 
Rekryteringssvårigheterna finns främst när det gäller rekrytering av erfaren personal till 
olika marknadsutsatta yrkeskategorier inom förvaltningen. I vissa fall har förvaltningen 
behövt sänka kraven i kravprofilen och anställa personal med kortare erfarenhet. Det 
innebär en längre introduktionstid och att vissa arbetsuppgifter inte kan genomföras i 
den takt som krävs. Ett sätt att lösa de hinder som uppstår har varit att i större 
utsträckning använda konsulter. I vissa fall har förvaltningen också behövt gå utanför 
den befintliga lönestrukturen för att lyckas rekrytera erfaren personal. Det pågår ett 
arbete med att se över vissa yrkeskategorier i förvaltningen både ur 
kompetensförsörjning perspektiv men även ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Förvaltningen har tagit fram strategier för kompetensförsörjning. Under hösten har varje 
avdelning tillsammans med HR brutit ner strategierna i relevanta och behovsanpassade 
aktiviteter. 
Förvaltningen deltar också i det stadengemensamma projektet ”Kompetensförsörjning 
tillsammans” som är inriktat på stadsutveckling. Projektgruppen inom 
"Kompetensförsörjning tillsammans" arbetar med tre prioriterade områden. De tre 
prioriterade områdena är preciserat arbetsgivarvarumärke för stadsutveckling, 
samarbetarskap inom stadsutveckling samt arbetsformer. Stadsutvecklingswebben har 
bland annat utvecklats för att den ska bli en plattform för rekrytering och för 
synliggörandet av svårrekryterade yrkesgrupper. Projektet har arbetat med att ta fram ett 
koncept för de tekniska förvaltningarnas deltagande i mässor och andra event. 
Gemensamma föreläsningar och mötesplatser över gränserna har startats för utökat 
samarbetsarskap. Projektet fortsätter även under 2019. 
  



17 

 

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 
kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag till nämnd/styrelse Välj Status -
 enligt anvisning Kommentar - enligt anvisning 

 Idrotts- och föreningsnämnden 
uppdras att - sammordna arbetet 
tillsammans med Park- och 
naturnämnden, Fastighetsnämnden 
och Byggnadsnämnden ta fram en 
uppdaterad utvecklingsplan för 
ridsporten 
 
Från 2016 
 
riktas till Idrotts- och föreningsnämnden 
samt Park och naturnämnden 
 
 

 Ej påbörjad 

Förslag till Göteborgs PLan för Ridsport 
2019-2023 har skickat ut på av IOFF på 
remiss till berörda förvaltningar för svar 
senast mars 2019. 
Pon deltar i styr och projektgrupper. 
  
Hanteras på IOFF:s nämndsmötet 27 
november 2018 

 Park- och naturnämnden uppdras 
att - ta fram en övergripande plan för 
sopsortering och återvinning i 
stadens parker 
 
Från 2017 
 
riktas till Park- och naturnämnden 
 
 

 Pågående För andra året i rad har ett arbete 
pågått för att undersöka förutsättningar 
för avfallssortering i offentliga miljöer. 
Det började 2017 som ett pilotprojekt 
vid Röda sten med positivt resultat. I år 
har ytterligare 14 källsorteringsstationer 
placerats ut i staden under perioden 
april till oktober. 
Vid projektets början fanns möjligheten 
att sortera matavfall men analyser 
visade på att användarna inte sorterar 
bort förpackningarna från matavfallet 
samtidigt som förvaltningen fick 
indikationer på att det fanns ett behov 
av metallåtervinning. Detta gjorde att 
förvaltningen ersatte matavfall med 
metall. Mätningar har visat att mängden 
insamlad metall är så liten att det inte är 
motiverat att ha en särskild behållare 
för metall. Mot bakgrund av detta har 
det i år funnits behållare för färgat och 
ofärgat glas, plast och övrigt samt en 
särskild behållare för pantflaskor och 
pantburkar. 
Under perioden vecka 26-32 samlades 
totalt 3 495 kg in på stationerna. 
Viktmässigt blev det mest glas (ca 1400 
kg) och Övrigt (ca 1300 kg), en mindre 
mängd plast (ca 200 kg) och resterande 
mängd (ca 600 kg) utgörs i huvudsak 
av matavfall som hamnat i behållarna 
för plast. Allmänheten är positiv till 
källsorteringen. 

 Park- och naturnämnden får i 
uppdrag att följa upp Göteborgs 
Stads friluftsprograms 
måluppfyllelse två gånger under 
2018–2025 
 
Riktas till Park och naturnämnden 
 
 

 Ej påbörjad 

Ej uppstart, handlingsplan för utrbant 
friluftsliv frantagen, uppföljning aktuell 
först om några år. 
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2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Förvaltningen arbetar systematiskt uppföljningsuppdraget på nämndens mål och 
uppdrag. Vidare har förvaltningen påbörjat ett arbete med systematiskt riskarbete utifrån 
stadens rekommenderade arbetssätt med god ordning avseende intern styrning och 
kontroll. 
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av intern kontrollplan. Den interna 
kontrollplanen bygger på de risker som finns i verksamheterna, riskerna är bedömda 
utifrån sannolikhet och konsekvens. De processer med störst risk sammanställs till en 
plan som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med dessa. 
Under året har förvaltningen arbetat in huvudprocessens delar, planera, bygga, sköta, 
aktivera samt arbetsmarknad, i all uppföljning och i budgetarbetet. Detta innebär ett mer 
processinriktat arbetssätt.  En arbetsgrupp bestående av utvecklingsledarna från 
respektive avdelning samt representant från verksamhetsstyrning arbetar gemensamt 
med utveckling av uppföljningsarbetet samt med processkartläggningarna. Genom att 
arbeta med processkartläggning är förvaltningen övertyg om att styrning, kvalitet och 
effektivitet blir bättre samt att processkartläggningen ger en god bild av hur samarbete 
och samverkan sker både inom och utom förvaltningen. 
ntern kontrollplan för förvaltningen har bland annat fokus på kompetensförsörjningen 
och attraktiv arbetsgivare (arbetsmiljö), samtidigt som förvaltningens styrka är 
medarbetarnas kompetens och engagemang. För att utveckla och stärka dessa områden 
har förvaltningen bland annat arbetat med en partsammansatt grupp (HR, chefer och 
fackliga representanter). Gruppen har tagit fram aktiviteter för utveckla arbetsmiljön, 
samt rutiner för hur verksamheterna ska arbeta. I staden pågår ett samarbete utifrån en 
strategisk kompetensförsörjning för vissa speciellt svårrekryterade yrkeskategorier, 
förvaltningen deltar i detta samarbetet. Aktiviter kopplade till kompetensförsörjning och 
attraktiv arbetsgivare kommer att fortsätta genomföras under nästa år. Förvaltningen har 
även under 2018 prioriterat att utifrån riskanalys arbeta med "risk och säkerhet i 
anslutning till våra anläggningar". Detta arbete kommer fortsätta under kommande år. 
Styrkan är att förvaltningen nogsamt dokumenterar, genom besiktningar av lekplatser 
och badplatser. Under 2019 kommer stadens lekplatser att besiktigas en gång per år, 
vilket är en ytterligare höjning av säkerhetsarbetet. 
   

2.6.2 Sponsring 

2013 upprättades ett femårigt sponsoravtal med Göteborg Energi AB gällande laddning 
av elbåt för renhållning av kanalerna inom innerstaden i Göteborg. Sponsorns åtagande 
är att uppföra, bibehålla och bekosta en laddningsstation samt bekosta den el som 
behövs till båten Renström. Förvaltningens åtagande är att bekosta, uppföra och 
bibehålla skyltar och informationsmaterial i anslutning till laddningsstolpen. 
2017 upprättades ett fyraårigt avtal med Bostadsbolaget avseende finansiering av en 
bemannad lekplats i Hammarparken. Bemanningen organiseras i samverkan med SDF 
Angered. 
Under 2018 har inga sponsringsavtal upprättats. 
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2.6.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer 

Förvaltningen bedömer att det finns projekt kopplat till gröna investeringar inom 
investeringsområdena Utveckling av park och naturområden samt Träd. Gröna 
investeringar är kopplat till stadens upplåning och finanshantering. 
Förvaltningen gör bedömningen att merparten av investeringsutfallet  inom de båda 
investeringsområdena är kopplat till gröna obligationer. 

2.6.4 Uppföljning av program för e-samhälle 

Under 2018 har förvaltningen, likt hela staden, infört Office365 och Sharepoint. De nya 
systemen möjliggör andra typer av arbetssätt som underlättar och effektiviserar mycket 
av det dagliga arbetet. Exempelvis har förvaltningen arbetat med Skype-möten och 
genom det minskat klimatpåverkan eftersom transporterna till och från aktuella möten 
uteblivit. 
I organisationsutvecklingen som förvaltningen påbörjade 2018 har man identifierat 
digitalisering som ett område med stor utvecklingspotential. Under 2019 kommer 
förvaltningen intensifiera sitt arbete med att utveckla digitaliseringen för att få ett 
effektivare arbetssätt och kunna öka kundnyttan. 
 

2.7 Analys av strategiska framtidsfrågor samt framtida risker och 
möjligheter 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste strategiska frågorna för 
förvaltningen. Staden växer och i en växande stad är utmaningen att hitta rätt 
kompetens. För att klara kompetensförsörjningsfrågorna behövs därför nyat sätt att 
arbeta, nya kompetenser. Rekryteringsläget är svårt för vissa befattningar, främst när det 
finns krav på erfarenhet och bred kompetens. Brist på rätt kompetens kan medföra 
minskad måluppfyllelse då projekt riskerar att inte kunna genomföras inom tidsram. Ett 
arbete pågår tillsammans med andra förvaltningar och bolag men också internt i 
förvaltningen, att söka lösningar på dilemmat med svårrekryterade yrkeskategorier. En 
ansträngd bemanningssituation kan även påverkar arbetsmiljön för förvaltningens 
medarbetare och leda till ohälsa. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att minska 
antalet timmar utförda av timavlönade för att istället utföras av tillsvidareanställda. 
Förvaltningen arbetar även utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare, vilket innebär att 
förvaltningen genomföra insatser för att behålla medarbetare. 
Strategi för kompetensförsörjning som ska vara prioriterad av alla och förankrad i hela 
förvaltningen krävs. Det kommer att ställa krav på att hitta nya sätt och använda andra 
kompetenser än idag. Digitalisering kommer att innebära möjligheter kopplade till 
kompetensförsörjningsfrågor. 
  
En växande stad 
Förvaltningen har rekryterat många medarbetare de senaste åren för att möta behovet 
inom stadsutvecklingsområdet. För närvarande möjliggör inte den ekonomiska 
situationen ytterligare rekryteringar i någon större omfattning. Detta förstärker 
utmaningen att möta upp stadens stora efterfrågan på resurser inom planerings- och 
exploateringsarbetet. Inom stadsplaneringen bidrar förvaltningen bland annat med 
kompetens inom grönplanering, naturinventeringar, miljömål med mera och är 
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remissinstans i planprocessen. Likaså läggs nu stora resurser på att genomföra flera av 
stadens exploateringsprojekt som befinner sig i en genomförandefas. Detta innebär en 
hög arbetsbelastning på alla medarbetare som arbetar med planering och genomförande 
av stadsutvecklingsprojekt men även de medarbetare som arbetar med förvaltarfrågor 
får en allt högre arbetsvolym när nybyggda parkanläggningar och lekplatser tas i drift. 
En hög arbetsvolym och avsaknad av tillräckliga resurser ställer höga krav på 
prioritering. Förvaltningen har under de senaste åren lämnat in en begäran om 
ytterligare resurser 8,5 Mkr (10 tjänster) för att möta den stegrande efterfrågan. En 
kontinuerlig underbemanning kan påverka både måluppfyllelsen och arbetsmiljön. 
Som en följd av att Göteborg växer får förvaltningen varje år nya anläggningar att 
förvalta och på den park- och naturmark som förvaltningen redan ansvarar för ökar 
markanvändningen när staden förtätas och fler göteborgare ska använda ytorna. Det 
ställer krav på en högre skötsel som till exempel städning, parkskötsel, 
vinterväghållning, klottersanering och skadedjurssanering samt fler underhållsåtgärder 
för att kunna fortsätta tillhandahålla attraktiva, trygga och tillgängliga parker, 
naturområden och stadsrum i alla stadsdelar. 
Ökad frekvens av extremt väder med storm, höga vågor och vattenflöden medför 
återkommande skador på anläggningar vid badplatserna, på gångvägar och på träd. 
Denna utveckling innebär stora utmaningar och medför ökade kostnader och fler 
skötsel- och underhållsåtgärder för att uppfylla kraven på säkerhet för besökarna. Den 
gångna sommarens långvariga värmebölja är ytterligare ett exempel på en extrem väder-
situation som innebär ökade kostnader för förvaltningen kring till exempel 
nedskräpning, ökad brandrisk och omfattande extra vattningar av stadens träd. 
Nya möjligheter att förbättra kvaliteten och volymen på naturvårdsåtgärder finns med 
nya kvalitativa ramavtal. Det krävs dock ökade ekonomiska resurser för att kunna 
använda den möjligheten på bästa sätt. Driftresurserna är redan idag begränsade och 
delfinansiering sker löpande med hjälp av bland annat statliga projektmedel, vilket 
innebär att det är svårt att planera långsiktigt. 
  
Arbetsmarknad 
En god samverkan med arbetsmarknad och vuxenutbildningen på övergripande 
strategisk nivå är väsentlig då den påverkar förvaltningens möjligheter att planera och 
utföra verksamheten utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Samverkan med 
arbetsförmedlingen är väsentlig för ett mer effektivt nyttjande av befintliga platser. 
Samarbete med stadsdelar är strategiskt viktigt för att fler personer med behov av 
arbetsmarknadsinsatser ska ges möjlighet till arbetsrehabilitering inom förvaltningens 
lagverksamhet. 
Den framtagna modellen för arbetslivsinriktad rehabilitering är en möjlighet. Modellen 
kommer under 2019 att förankras i verksamheten. Det kommer att innebära betydelse 
för ökad kvalitativt i rehabilitering och förbättrade förutsättningar för individerna att gå 
vidare till arbete. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål - tabell 

Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Kort kommentar - enligt 
anvisning 

Göteborg ska vara en jämlik stad  God 

Förvaltningen arbetar för att 
erbjuda attraktiva, trygga och 
tillgängliga parker, 
naturområden och stadsrum i 
alla stadsdelar. Inom stadens 
arbete med Jämlikt Göteborg – 
Fokusområde 4 bidrar 
förvaltningen med insatser som 
förbättrar livsvillkoren för alla 
göteborgare och skapar 
hälsofrämjande och hållbara 
miljöer. 
Under året ska även stadens 
sjätte bemannade lekplats i 
östra Göteborg öppna. Arbetet 
med en ny trafiklekpark 
påbörjades under året. Syftet 
ska vara att möjliggöra för elever 
ska kunna träna på dagtid och 
att lekplatsen ska vara öppen för 
alla. 
Stadsdelsvisa grönplaner för 
Lundby, Västra Hisingen och 
Örgryte-Härlanda är framtagna 
liksom metod och mall att 
tillämpa för kommande 
grönplaner. 
Påbörjat arbete med 
stadsdelsvis grönplan Angered 
som fortsätter 2019. Nästa 
prioriterade grönplan är 
Centrum, ett arbete som startar 
2019. 
Andra viktiga insatser: 
- Upprustning och utveckling av 
Bergsjöbadet 
- Upprustning och utveckling av 
Gärdsåsmosse 
- Vidareutveckling av rutin och 
arbetssätt för att säkerställa 
hållbara och omhändertagna 
ytor och anläggningar tex 
säkerhetsarbete kring träd och 
lekplatser 

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra 
alla Göteborgs Stad verksamheter  God 

Arbetet med de mänskliga 
rättigheter har skett både ur ett 
medarbetarperspektiv och ett 
invånarperspektiv. 
Ett partsammantsatt grupp 
bestående av arbetsgivare och 
fackliga representanter har 
gemensamt har tagit fram 
riktlinjer för att förhindra 
uppkomsten av kränkande 
särbehandling, mobbning, 
diskriminering och trakasserier. 
Dessa riktlinjer är samverkade 
och kommer under nästa år att 
implementeras. 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Kort kommentar - enligt 
anvisning 

Utifrån invånarperspektivet 
arbetar förvaltningen för att 
erbjuda attraktiva, trygga och 
tillgängliga parker, 
naturområden och stadsrum i 
alla stadsdelar. Inom stadens 
arbete med Jämlikt Göteborg – 
Fokusområde 4 bidrar 
förvaltningen med insatser som 
förbättrar livsvillkoren för alla 
göteborgare och skapar 
hälsofrämjande och hållbara 
miljöer. 
 

Den strukturella könsdiskrimineringen ska 
upphöra.  God 

Förvaltningen har i samband 
med sitt arbete med 
lönebildningen gjort en 
lönekartläggning. I analysen av 
kartläggningen har förvaltningen 
studerat eventuella osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor 
och män och konstaterat att det 
inte förekommer några sådan. 

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet 
och inflytande ska öka  God 

Förvaltningen arbetar utifrån 
ambitionen att informera och 
kommunicera för att göra staden 
tillgänglig för alla. Förvaltningen 
arbetar med detta bland annat 
genom de löpande 
brukardialoger samt dialoger 
med organisationer och 
föreningar. Dessa dialoger är 
centrala för förvaltningens 
arbete och genomförs både i 
planerings- och 
investeringsarbetet såväl som i 
förvaltning. 
I det dagliga förvaltaransvaret 
sker till exempel en löpande 
kontakt/dialog med 
göteborgarna. I detta arbete är 
en av de viktigaste kanalerna för 
denna dialog, förvaltningens 
synpunktshanteringssystem. 
Under 2018 har förvaltningen 
arbetat för att utveckla en 
hållbar kundhantering av god 
kvalitet med innebörden att korta 
svarstider, lämna mer kvalitativa 
svar och mer strukturerat 
använda kundsynpunkter vid 
förändrings- och 
utvecklingsarbete. 
Utöver de traditionella dialoger 
som sker i anslutning till att en 
yta ska anläggas så sker en 
daglig kontakt/dialog med 
göteborgarna. Alla förvaltare för 
dialog med göteborgarna, där en 
av de viktigaste kanalerna för 
den dialog är förvaltningens 
synpunktshantering, Green 
Card. I Trädgårdsföreningen 
genomförs en årlig 
besöksintervju med 1000 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Kort kommentar - enligt 
anvisning 

besökare. Svaren analyseras 
och beaktas i kommande års 
planering. 
För att få ett samordnat 
arbetssätt och metoder för 
dialoger anordnar staden en 
utbildning som i första hand 
vänder sig till chefer och 
medarbetare som arbetar med 
frågor som tangerar 
stadsutveckling. Utbildningen 
ska ge kunskap om hur staden 
arbetar med dialog och 
medborgardialog för att öka 
delaktigheten och vilka metoder, 
verktyg och stöd som finna. Den 
ska också ge en grundkunskap 
för att inom förvaltningens 
verksamhetsområde kunna 
planera, arrangera och/eller 
genomföra olika typer av 
dialoger. 

Livsvillkoren för personer med fysisk, 
psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning ska förbättras. 

 God 

Förvaltningen arbetar med att 
erbjuda attraktiva, trygga och 
tillgängliga parker, 
naturområden och stadsrum i 
alla stadsdelar. I 
stadsplaneringen har 
förvaltningen en viktig roll och 
bidrar en tät och blandad stad 
där det finns livliga offentliga 
mötesplatser som möjliggör 
sociala kontakter men behovet 
är lika stort av lugna och tysta 
platser för den som söker ro och 
vila. Förvaltningen har under 
2018 arbetat med nämndens 
uppdrag kring "lugna stråk". 
Uppdraget har utretts som en 
förstudie och ingår som en 
delaktivitet under Uppdraget 
Urbant friluftsliv. Förstudien har 
utrett hur vi kan förbinda de 
lugnare områdena i centrala 
Göteborg genom en varierad 
och trivsam promenad på ett så 
lite bullerutsatt sätt som möjligt, 
med målet att bidra till att ett rikt 
och hälsosamt stadsliv. 
Förvaltningens övriga arbete 
med tillgänglighet fokuserar 
primärt 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 till exempel 
toaletter, lekplatser, friluftsbad, 
prioriterade gångstråk och 
trappor. 
Förvaltningen arbetar löpande 
med att förbättra livsvillkoren för 
målgruppen inom 
lagverksamheten. En viktig 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Kort kommentar - enligt 
anvisning 

friskfaktor med påverkan på 
livsvillkoren är tillgång till arbete 
och det är därför viktigt att öka 
förutsättningarna för 
arbetstagarna att komma ut i 
arbete. Utifrån ett salutogent 
perspektiv arbetar 
verksamheten med att stärka 
individen såväl fysiskt som 
psykiskt för att därigenom 
påverka motivation och 
beteende så att individen tar 
ansvar för sin egen utveckling. 

Äldres livsvillkor ska förbättras  Viss 

Förvaltningens olika områden 
och anläggningar erbjuder ett 
brett och varierat utbud för äldre 
göteborgare. Gruppen äldre 
(65+) har ett åldersspann på 
mer än 30 år och behoven inom 
gruppen varierar stort, från 
önskemål om fysiska aktiviteter 
som till exempel utegym och 
promenadstråk till lugna platser 
där man kan sitta ner och vila 
med utsikt över omgivningarna. 
Att underhålla gångstråk och 
trappor är en åtgärd som 
förvaltningen kan genomföra för 
att säkerställa en god fysisk 
tillgänglighet. Andra åtgärder 
som också bidrar till en 
förbättrad tillgänglighet i 
förvaltningens områden är 
åtgärdande av enkelt avhjälpta 
hinder samt upprustning och 
utplacering av fler parkbänkar 
och ledräcken längs branta 
gångvägar. Utifrån nuvarande 
ekonomiska ramar har inte allt 
nödvändigt underhåll kring 
förvaltningens gångstråk kunnat 
rustats upp. 

Göteborg ska minska sin miljö- och 
klimatpåverkan för att bli en hållbar stad 
med globalt och lokalt rättvisa utsläpp 

 God 

Förvaltningen arbetar för en tät 
och grön stad med ett rikt växt 
och djurliv. Landskapet ska vara 
rikt med en variation av 
naturtyper, gröna stråk samt 
goda spridningsmöjligheter för 
djur och växter över staden. 
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 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Kort kommentar - enligt 
anvisning 

skärgård 
• Levande sjöar och 

vattendrag 
• Levande skogar. 

De gröna ytorna i Göteborg 
bidrar med värdefulla 
ekosystemtjänster när staden 
utvecklas och förtätas. Parker 
och grönområden är viktiga 
rekreationsmiljöer men bidrar 
även 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 kring 
dessa frågor är ett avgörande 
bidrag i stadsplaneringen och 
vid framtagandet av 
kompensationsåtgärder vid 
exploatering. 
Förvaltningen arbetar 
kontinuerligt för att öka 
kunskapen och engagemanget 
kring biologisk mångfald och 
naturvårdsfrågor. Arbetet sker 
främst genom olika former av 
naturpedagogiskt arbete, till 
exempel nya 
informationsbroschyrer, dialog 
med allmänheten eller nya 
skyltar vid entréer till och i 
naturområden. Uteklassrum och 
skolskogar i naturområden är ett 
annat exempel på 
naturpedagogiskt arbete som 
ger förutsättningar för barn och 
ungdomar till fysisk aktivitet, 
naturupplevelse, engagemang 
och kunskap om natur och miljö. 
Vid Askimsbadet har ett litet 
marint centrum skapats i en 
befintlig lokal med bland annat 
utställning om microplaster, 
informationsmaterial, böcker och 
utrustning för skolklasser att 
låna. 

Bostadsbristen ska byggas bort och 
bostadsbehoven tillgodoses bättre  God 

Tillsammans ansvarar 
byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, park- och 
naturnämnden samt 
trafiknämnden 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. Park- 
och naturnämndens roll i 
stadens planprocess ska 
förstärkas och utvecklas för att 
bidra till en hållbar och flexibel 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Kort kommentar - enligt 
anvisning 

användning av stadens parker 
och naturområden. 
Under året och för de 
kommande åren kommer 
förvaltningen att delta i 
planeringen och genomförandet 
av de stora projekten kring 
Älvstaden, Västlänken, 
Hamnbanan,  
jubileumssatsningen med 
Jubileumsparken och 
Bostad2021. 
Utöver deltagandet i de stora 
stadengemensamma planerna 
och projekten deltar 
förvaltningen i arbetet med ny 
översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan för centrala 
Göteborg. Förvaltningen har 
också under 2018 arbetat med 
en rad utredningar och interna 
utvecklingsarbeten tex. 
Friluftsprogrammet som antagits 
av kommunfullmäktige. 
Parkutvecklingsplaner för 
Slottsskogen, Krokängsparken, 
Renströmsparken, Keillers park 
och Kungsparken m.m. 
Förvaltningen kommer även att 
delta i ett stort antal både små 
och stora exploateringsprojekt, 
bl.a. Selma Lagerlöfs torg, 
Flunsåsstråket, Lillhagsparken, 
Färjenäsparken och Opaltorget 
som samtliga bidrar till att skapa 
nya och attraktiva parkmiljöer. 
Deltagandet i alla dessa olika 
projekt har en mycket stor 
påverkan på förvaltningens 
bemanningsplanering där det 
periodvis kan vara svårt att 
säkerställa tillräckligt med 
resurser. 

Det hållbara resandet ska öka  God 

Strategin för att nå målet med 
hållbart resande är att utveckla 
möjligheterna att nå 
förvaltningens anläggningar till 
fots, cykel eller med 
kollektivtrafik. 
Möjligheten att besöka våra 
anläggningar påverkas bland 
annat av dessa tre faktorer Hitta 
dit, Ta sig dit och Hitta in. 
Hitta dit handlar om möjligheten 
att få information om en plats 
och hur man tar sig dit. Genom 
att fortsätta att utveckla 
förvaltningens verktyg och 
kanaler för att nå ut brett med 
information kring våra 
anläggningar kan göteborgarna 
erbjudas inspiration och tips om 
besöksmål och aktiviteter. 
Apparna Lekplatsen och 
Badplatsen fungerar väl och på 
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stadens hemsida, i Vårt 
Göteborg och via 
pressmeddelande får 
förvaltningen regelbundet ut 
information om geografiska 
platser, attraktioner och 
evenemang. 
Ta sig dit belyser möjligheten att 
kunna ta sig till en plats på ett 
miljövänligt, hållbart sätt. Detta 
arbete sker ofta i samarbete 
med trafikkontoret då båda 
förvaltningarna ansvarar för 
olika delar av det offentliga 
gång- och cykelnätet. 
Förvaltningen har deltagit bland 
annat i framtagandet av 
trafikkontorets nya 
fotgängarprogram där 
gångmiljöernas utformning och 
gestaltning och möjligheten att 
skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gångnät 
utretts. Skötseln och underhållet 
i samordnade entreprenader är 
ett exempel på där förvaltningen 
samverkar kring gång- och 
cykelvägar. 
Hitta in har fokus på 
entréeområdena till parker och 
naturområden. Genom att göra 
entréerna genomtänkta och 
inbjudande i sin utformning 
välkomnas besökaren till 
platsen. Genom 
informationsmaterial på skyltar 
och anslagstavlor kan 
besökaren orientera sig och 
även få information om 
attraktioner och trivselregler i 
området. Arbetet med att 
utveckla Slottsskogens entréer 
är ett exempel på ett arbete som 
bidrar till detta mål. 

Sysselsättningen för grupper långt ifrån 
arbetsmarknaden ska öka  God 

Förvaltningen har haft god 
beläggning på överenskomna 
platser. 
En hög andel av arbetstagarna 
har under året erhållit 
anställning och/eller varit 
tjänstlediga för annat arbete. 
42% av de som slutat har gått 
vidare till arbete, vilket är ett 
mycket gott resultat och en 
fördubbling jämfört med 
föregående år. 
Genomförandet av 
mentorskapsprojektet har 
resulterat i att fler personer gått 
vidare till arbete medan andra 
har förbättrat sina förutsättningar 
till arbete. 

Göteborg ska vara en hållbar 
innovationsstad med ökande jobbtillväxt  God 

Mentorskapsprojektet, 
finansierat med stimulansmedel 
från arbetsmarknad och 
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vuxenutbildningen, har 
genomförts under året. Projektet 
syftar till ett hållbart arbetsliv 
med mål att arbetstagare skall 
erhålla arbete i den roll hen 
praktiserat under året, öka 
förutsättningar för handledare att 
åldras i yrket samt bidra till 
förvaltningens 
kompetensförsörjning. Utfallet 
har varit positivt och lärandet 
stort. Lärdomar och 
framgångsfaktorer kommer att 
tillvaratas för utveckling av 
arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen samt för 
förvaltningen i övrigt efter 
avslutat projekt. 
Ett arbetslag är fortsatt delaktig i 
Göteborgs Stads Leasings 
projekt avseende att utföra 
arbetet så fossilfritt som möjligt. 
Genom projektet tränar 
arbetstagarna i laget såväl 
tekniska som generella 
arbetslivskompetenser bland 
annat med inriktning på hållbar 
miljö. 
Avdelningen Gata/Grönt 
fortsätter sitt arbete med att 
utveckla 
återvinningsverksamheten i 
Mellbydalen. Här mellanlagras 
icke tillståndspliktigt material, 
exempelvis stödmurar och 
kajsten. Mellanlagring av 
tillståndspliktigt material har inte 
påbörjats ännu. Verksamheten 
har lämnat in en 
tillståndsansökan till 
Länsstyrelsen, på en större yta 
för mellanlagring av både 
konstbyggnadsmaterial och 
vägbyggnadsmaterial. 

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin 
egen stad ska öka  God 

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 har under 2018 
arbetat 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 
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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. 
Andra aktiviteter som bidragit till 
målet under 2018 är; ny policy 
för evenemang/upplåtelse av 
mark i Slottsskogen, en fortsatt 
upprustning av friluftsbaden för 
att säkerställa att dessa förblir 
attraktiva mötesplatser och en 
bemanning av Barnens Zoo och 
fem bemannade lekplatser som 
erbjuder utflyktsmål på både 
vardagar och helger. 
  
En guide är framtagen, med tips 
om aktiviteter för att kunna 
semestra hemma en vecka 
under sommaren. Tipsen 
omfattar besök i stadens olika 
parker, lekplatser, naturområden 
och badplatser. Alla går att nå 
med kollektivtrafik och allt är 
gratis. Informationen har 
publicerats på goteborg.se samt 
på stadens Facebook-sid.  

Tillgängligheten till kultur ska öka  God 

Förvaltningens målsättning är att 
sköta om anläggningarna och 
det gröna på ett professionellt, 
effektivt och hållbart sätt. 
Förutom att vara fysiska 
anläggningar är förvaltningens 
områden livsmiljöer för 
människor. De allmänna 
platserna är göteborgarnas rum 
och de ska fungera både för 
vardagsliv, evenemang och 
andra händelser. Göteborgarnas 
initiativ i form av odling, 
festivaler, konserter och andra 
händelser gör parker, 
naturområden och stadsrum 
levande. 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. Genom att 
identifiera och utveckla fler 
evenemangsytor på olika platser 
i Göteborg kan förvaltningen 
bidra till en ökad geografisk 
spridning av 
kulturevenemangen. 
Under 2018 har förvaltningen 
arbetat med att tillskapa olika 
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konstverk i stadsmiljön. 
Skulpturen i Lorensbergsparken 
färdigställdes under våren som 
en del i förvaltningens uppdrag 
att skapa lekmiljöer i centrala 
stan. Förvaltningen har fått 
särskilt avsatta 
investeringsmedel för att 
tillskapa lekbara skulpturer i 
anslutning till förvaltningens 
lekplatser där de lysande 
skulpturerna i Vasaparken är de 
första. Arbetet med sådana 
projekt kommer att fortsätta 
liksom arbetet med kulturprojekt 
i enlighet med 1%-regeln. 
Förvaltningen kommer att arbeta 
med kulturprojekt inom ramen 
för Selma Lagerlöf park som 
startades under 2018 men 
kommer att fortsätta in under 
2019. 

Osakliga löneskillnader mellan män och 
kvinnor ska upphöra  God 

Förvaltningen har i samband 
med sitt arbete med lönebildning 
gjort en lönekartläggning. I 
analysen av lönekartläggning 
har förvaltningen studerat 
eventuella osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor 
och män och konstaterad att det 
inte förekommer några sådana. 

Göteborg Stad ska öka andelen hållbara 
upphandlingar  God 

I de upphandlingar där det är 
möjligt har krav på social hänsyn 
ställts. Under året har 
förvaltningen genomfört 64 
upphandlingar, varav 10 är 
tjänsteupphandlingar. Av 
tjänsteupphandlingarna har 10 
bedömts vara möjliga att ha krav 
på social hänsyn. 

3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden 

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla 
ur både invånar- och medarbetarperspektiv. 

Ja 

Nya våtmarker ska anläggas i Göteborg Nej. 
Under 2018 har urgrävningar och röjningar utförts 
i och i anslutning till våtmarker: 
Urgrävning av igenväxt damm i Påvelund 
(önskemål från närboende samt livsmiljö för större 
vattensalamander samt den rödlistade växten 
rödlånke), röjning av tall- och gransly kring 
Högsjön i Vättlefjäll (ett av Sveriges viktigaste 
områden för den mycket sällsynta fjärilen 
alkonblåvinge och växten klockgentiana. 
Uppkommande sly hotar att konkurrera ut 
arterna), röjning av mindre träd kring dammar vid 
Torsviken (ökar ljusinsläppet och gynnar därmed 
groddjur, bl.a. större vattensalamander). flera 
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Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

åtgärder i Hökälla våtmarkspark, bl.a. grävning av 
strandmiljö för vadarfåglar, grävning av en publik 
mindre groddjursdamm samt vasslåtter och 
urgrävning vid utblicksplats i söder, röjning kring 
Svankälla våtmarkspark för att hindra igenväxning. 
urgrävning av groddamm i Delsjöområdet. Under 
2019 planeras bland annat grävning av nya 
dammar i Delsjöområdet och Stora Amundön. 
Urgrävning av våtmarker i Gärdsås Mosse, 
Lärjedalen, damm i Billdalspark som utgör 
vandringshinder för fisk. 
På grund av långa handläggningstider för tillstånd 
har tidplanen flyttats fram till 2019-12-31. 

Vättlefjäll ska utvecklas i syfte att locka fler 
besökare till området 

Ja. 
Upprustning av elbelyst motionsspår och andra 
gångvägar i naturreservatet är genomfört. Gallring 
och röjning utmed gångvägar för bättre 
genomsiktlighet är genomförd. Ny mötesplats har 
anlagts vid södra delen av Surtesjön med bänkar, 
grillplats mm. Ny flytbrygga i Björssjön för barn- 
och ungdomsverksamhet vid Björsjöås är inköpt. 
Samarbete har skett med Västkuststiftelsen, 
Idrotts- och föreningsförvaltningen och föreningar. 
Åtgärderna har utförts som ett projekt med 
kommuncentral finansiering under 2018. Inga 
särskilda medel finns för Vättlefjäll under 2019 och 
några särskilda upprustningar kommer inte att ske 
i reservatet. Fortsatt samarbete med 
Västkuststiftelsen kring skötsel kommer att ske 
löpande. 

Inom ramen för fokusområde tre "Skapa 
förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska 
alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra 
en plan i samverkan med Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Är inte genomförd. 

Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar 
och bolag utifrån stegvisa jobb och kunskapslyftet 
samt en genomförd inventering i samverkan med 
fackliga organisationer. 

Är inte genomförd. 

Andelen chefer födda utanför norden ska öka 
kraftigt och aktivt följas upp 

Nej. 
Förvaltningen får statistik om den etnisk mångfald 
från SCB årligen i mars månad. Statistiken avser 
föregående år 2017, den visar på en minskning 
jämfört med 2016. Siffrorna inom parentes är 
2016. 
År 2017 var 13,8 % (14,6 %) av förvaltningens 
chefer födda utrikes, totalt i Göteborgs Stad var 
siffran 9,7 % (9,4 %). Av förvaltningens chefer har 
20,7 % utländsk bakgrund. 
Förvaltningen arbetar aktivt med 
kompetensbaserad rekrytering och med att 
säkerställa att förvaltningens annonser är skrivna 
på ett inkluderande sätt genom att använda oss av 
ett enkelt språk och i den mån det går inte ställa 
krav som skulle kunna innebära en exkludering. 
 

Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade 
verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom 
samma verksamhet 

Ja, det gör det. 
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3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges 
budgetuppdrag 

3.3.1 Uppdrag kring enkelt avhjälpta hinder 

Förvaltningen har fortsatt att arbeta aktivt med tillgänglighetsinventeringar och åtgärder 
under 2018. Cirka 15 000 tkr har lagts på inventeringar och åtgärder; följande exempel 
kan ges för 2018: 

• 134 st. lekplatser 
• 2 st. näridrottsplatser 
• 9 st. friluftsbad 
• 5 st. toaletter 
• 1 st. parkområde (slottsskogen påbörjat) 

År 2018 hade förvaltningen 339 st. anläggningar totalt i tillgänglighetsdatabasen (TD), 
av dessa har förvaltningen inventerat och publicerat totalt 261 st. anläggningar. 
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4 Nyckeltalsredovisning 

  Utfall 2018 Budget/målvärde 
2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

De vi är till för      

Antal besök i 
Trädgårdsföreningen 

1 610 000  1 642 856 1 712 685 1 355 962 

Antal besök i 
Palmhuset 

325 000  307 637 299 503 265 360 

Antal anställda 
arbetstagare inom OSA 

174 150 175 176 145 

Antal anställda 
arbetstagare inom SAS 28 20 32 21 n/a 

Genomsnittlig 
beläggning 87 % 100 %    

Andel arbetstagare till 
arbete 42 % 20 % 21 % 14 % 24 % 

Antal arbetstagare till 
arbete 25  12 4 25 

Verksamhet/ 
Processer      

Antal 
beredskapsutryckningar 
i funktionsunderhållet 

164  
100 129 110 

Antal öppna ärenden i 
cityworks öppna mer än 
4 veckor 

27     

Andel avslutade projekt 
där vi hållit slutmöten 90 % 100 %    

Andel genomförda 
månadsuppföljningar 25 % 100 %    

Green Card, 
registrerade ärenden 

6 817  5 669 5 181 5 667 

Medarbetare/ 
Personal      

HME   70 70 71 

HME chefer   77 73 84 

Nöjd medarbetarindex   51 54 59 

Nöjd ledarindex   59 59 66 

Kommunikationsindex, 
chefer 

  73 69 75 

Sjukfrånvaro % 7,5  6,2 6,4 4,9 

Ekonomi/ägare      

Resultat efter 
finansiella poster -2 568 0 77 2 786 2 115 

Nettokostnad +7,9 % +6,8 % +3,0 % +9,1 % +8,7 % 

Bruttokostnad +5,3 % +14,3 % +0,1 % +14,7 % +7,6 % 

Eget kapital 22 432 25 000 25 146 28 670 27 222 
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Green Card är förvaltningens ärendehanteringssystem för registrering av synpunkter 
från göteborgarna på vår verksamhet. Ärenden till Green Card kommer främst in via 
Kontaktcenter, men även via diariet. 
 
Årets resultat regleras mot eget kapital som sänks med 2,6 mkr jämfört med föregående 
år. Bruttokostnadsökningen 2016 förklaras främst av ökad omsättning samt 
ankomstboendet. 
 
Arbetsmarknad 
Antal upphandlade platser 2018 är för: 

• OSA (offentligt skyddad anställning) 150st 
• SAS (särskilt anställningsstöd) 20st 
• Övriga 10st 

Nyckeltalen avser: 

• totalt antal personer som erhållit arbetsrehabilitering inom respektive 
arbetsmarknadsinsats (nyckeltal 1 & 2) 

• genomsnittlig beläggning av upphandlade platser, inklusive personer i praktik 
och anställning, exklusive personer i mentorskapsprojekt (nyckeltal 3) 

• avslut till arbete avser andelen av totalt avslutade personer som går till arbete 
(nyckeltal 4) 

• avslut till arbete avser antal avslutade personer som går till arbete (nyckeltal 5) 
 
Medarbetare/personal 
Resultatet av medarbetar. och chefsenkät 2018 redovisas i februari 2019. 
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5 Bokslut 

5.1 Sammanfattande analys 

Helårsresultatet summeras till ett underskott på -2,6 miljoner kronor. Förvaltningen har 
årligen redovisat positiva resultat från 2012 tills nu. Senast förvaltningen hade ett 
negativt resultat var 2011 och likt nu var det vinterkostnaderna som då var största 
orsaken till underskottet. 
Det finns några större budgetavvikelser inom förvaltningen. Utförare Rents (renhållning 
och vinterväghållning) resultat är -9,6 mkr vilket till stor del beror på höga 
vinterkostnader då årets första månader var mycket snörika och antalet halktillfällen var 
fler än under ett normalår samt ett nytt och mer kostsamt vinteravtal där förvaltningen 
ännu inte omförhandlat samtliga kundavtal till de nya priserna som vinteravtalet 
medför. De flesta kundavtalen bygger på fasta priser, vilket medför att en vinter med 
låga kostnader för snöröjning ger ett överskott och ett år med höga 
snöröjningskostnader ger ett underskott. Samt att personalkostnaderna och kostnaderna 
för barmarksskötsel har ökat. Resultatet har successivt sjunkit under året. Verksamheten 
har under hösten genomfört flera åtgärder som ännu inte fått full effekt men som 
kommer generera en lägre kostnadsnivå framöver. När kundernas vinteravtal är 
omförhandlade till nya priser och villkor samt genomförda åtgärder medfört lägre 
kostnader bedömer förvaltningen att verksamheten kommer ha en budget i balans igen. 
De förvaltningsgemensamma posterna där även administrationen ingår redovisar ett 
överskott på 5,6 mkr. Inom administrationen redovisar flera ansvar ett positivt resultat, 
främst är det anslaget för bemannad lek som bidrar till resultatet. Galaxens lekplats som 
har endast under en kort tid varit bemannad under året, och förvaltningen har även haft 
lägre IT-kostnader än budgeterat. Under året har en stor utbildningsinsats genomförts, 
Utvecklande Ledarskap, dessutom har en organisationsutvecklingsprocess påbörjats 
vilket medfört ökade kostnader. De förvaltningsgemensamma posterna har ett överskott, 
främst genom att en post för sociala omkostnader ej utfördelats. 
I resultaträkningen framgår att intäkterna har ökat med 19 mkr till 482 mkr och 
kostnaderna har ökat med 37 mkr till 732 mkr. Försäljningsvolymen till Trafikkontoret 
har ökat med 73 mkr främst beroende på ökade vinterintäkter samt stora 
anläggningsprojekt samtidigt som försäljningsvolymen till Fastighetsnämnden minskat 
med 36 mkr främst beroende på minskade uppdrag för saneringsarbeten på deras mark. 
Kostnadsökningarna är främst inom köp av entreprenader och tjänster samt övriga 
verksamhetskostnader. Kommunbidraget har ökat med 16 mkr, bidrag för enkelt 
avhjälpta hinder och ökade skötselytor är exempel på förändringarna. 
Balansomslutningen uppgår till 175 mkr vilket medför en minskning med 15 mkr 
jämfört med föregående år, orsakad främst av minskade leverantörsskulder. Soliditeten 
är oförändrad på 13 %. Eget kapital minskar till 22,4 mkr eftersom årets resultat var 
negativt med 2,6 mkr. Varvid nämnden inte föreslår någon återredovisning till 
Kommunstyrelsen, nivån på det egna kapitalet är fortfarande inom rekommenderade 
nivåer. Trygg vacker stads årsresultat är enligt budget. 
Investeringarna uppgår till 83,3 mkr inklusive exploateringsinvesteringarna, vilket är 
relativt hög investeringsvolym men ändå 56 mkr lägre än årets budget. Orsaken till det 
budgetavvikelsen är främst att flera projekt har blivit försenade, bland annat beroende 
på en ansträngd personalbemanning men även på grund av överklagade upphandlingar 
och att man inväntar besked om vilka myndighetsbeslut som krävs. Exempelvis har 
investeringarna kring packhuskajen har senarelagts till 2019. 
Förvaltningen har genomfört underhållsinsatser för 4 mkr mer än budget under 2018. 
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Årsbudgeten uppgår till totalt 100 mkr, men utfallet är 104 mkr. Skötselbehovet har 
varit stort under året till följd av vädret, exempelvis har bevattningen ökat kraftigt. Även 
åtgärder kopplat till kompletteringsbudget exempelvis enkelt avhjälpta hinder återfinns 
till viss del i utfallet. 

5.2 Resultaträkning 

Se bifogad fil. 

5.3 Balansräkning 

Se bifogad fil. 

5.4 Finansieringsanalys 

Se bifogad fil. 
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6 Fördjupning till nämnden 

6.1 Fakta om park- och natur 

Park och naturområdesareal 12 047 ha 

Parkmark per inv, kvm 40 

Naturområdesareal per inv, kvm 130 

Vattenområdesareal per inv, kvm 60 

Belagda ytor (tusental kvm) 1 500 

Klippt gräsmatta (tusental kvm) 4 341 

Antal badplatser i egen regi 24 

Antal lekplatser 296 

Antal statyer 170 

Antal träd som sköts kontinuerligt 12 000 

Antal parkplaner, summerade 15 

Antal sociotopkartor summerade 21 

Försäljning egen regi av utföraravdelningarna per 
sista december, mkr 468 

till Trafikkontoret 296 

till park och naturförvaltningen 72 

till övriga 100 

6.2 Gemensamma uppdrag för de planerande nämnderna 

Samverkan inom strategisk stadsutveckling 
Inom Göteborgs Stad finns fyra nämnder som enligt reglementet har ansvar för den 
strategiska stadsutvecklingen. Dessa nämnder är byggnads-, fastighets-, park- och natur-
, samt trafiknämnden. De fyra nämnderna har flera gemensamma utmaningar och 
förvaltningarna har ett nära samarbete för att möta stadens ambitioner om 
stadsutveckling. 
Stadenövergripande styrande dokument har beslutats för att tydliggöra och styra det 
gemensamma arbetet i beslutad riktning; 

• Vision Älvstaden 
• Strategi för utbyggnadsplanering 
• Grönstrategi för en tät och grön stad 
• Trafikstrategi för en nära storstad· 
• Klimatstrategiskt program för Göteborg 
• Göteborgs Stads miljöprogram 

För att gemensamt öka förmågan till genomförande i stadsutvecklingsuppdraget driver 
de fyra förvaltningarna sedan flera år ett gemensamt planerings- och utvecklingsarbete i 
nära samarbete. Det omfattar bland annat gemensam prioritering, samordning av 
resurser, utveckling av gemensamma arbetsprocesser och samverkan kring mål och 
uppdrag. 
Målet är att korta ledtider och öka den gemensamma produktiviteten genom förändrade 
och förenklade arbetssätt. Förvaltningarna arbetar bland annat för att öka den 
gemensamma förmågan till framtagande och genomförande av nya och pågående planer 
genom att säkerställa en ändamålsenlig resurssättning från start till färdigt 
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genomförande. 
Utvecklingsarbetet med att förbättra stadens gemensamma processer för att öka 
produktiviteten och korta tiden från planering till färdig stad är prioriterad. 

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

Förvaltningen medverkar i styrgrupp och projektgrupp. Under våren har ett 
målbildsdokument samt flera tänkbara scenarier för området arbetats fram. Projektet har 
utvecklats från att heta Dag Hammarskjölds boulevard till att benämnas Dag 
Hammarskjöldstaden. Projektgruppen har under maj månad informerat om projektet i 
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park-och naturnämnden och i Trafiknämnden. 
Park- och naturförvaltningen har arbetat med nulägesanalys samt inlett ett samarbete 
med Göteborgs Botaniska trädgård. Förslag till samrådshandling för Översiktsplan för 
Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden fick i 
december godkännande av Byggnadsnämnden att gå ut på samråd 

6.2.2 En redovisning av kvarstående uppdrag som getts av nämnderna 
ska göras av respektive nämnd varje år. 

Inga kvarstående uppdrag återstår. 

6.2.3 Markanvisningsplan och startplan 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. 

Förvaltningen har deltagit i arbetet med startplan 2019. Arbetet leds av 
stadsbyggnadskontoret. I uppdraget ingår att samverka med fastighetskontoret för att 
synkronisera samman startplanen med markanvisningsplanen. Under 2019 och de 
kommande åren är stora resurser inom staden kopplade till genomförandet av tidigare 
och pågående planering. En utökning av personalresurserna på de planerande 
förvaltningarna bedöms som svår att genomföra med hänsyn till såväl förvaltningarnas 
budget som konkurrensen om kompetent personal från den alltjämt starka 
byggmarknaden. Bortsett från stadsbyggnadskontoret så har övriga planerande 
förvaltningar svårt att fullt ut resurssätta Startplan 2019. Därav är ett förändrat arbetssätt 
nödvändigt för att stadens behov av detaljplaner ska kunna tillgodoses. Under hösten 
2018 har ett arbete startats mellan stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 
fastighetskontoret och park- och natur för att hitta arbetssätt för att öka kapaciteten att 
starta nya detaljplaner för att nå det behov som Startplan 2019 anger men också för att 
få ett effektivare arbete i pågående planering och utförande. Syftet är att genom bland 
annat förenklade arbetssätt och omfördelning av resurser skapa bättre förutsättningar för 
att ta fram detaljplaner för att Göteborg ska kunna utvecklas på kort och lång sikt. 

6.2.4 Facknämnderna skall eftersträva e-förvaöltningslösningar och 
digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt 
elektroniska lösningar. 

Förvaltningen har infört Sharepoint som kommer att möjliggöra ett annat digitalt 
arbetssätt exempelvis kan medarbetare dela dokument mellan varandra enklare. Innan 
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sommaren infördes Office365. 
Ett nytt digitalt projektledningssystem har införts i förvaltningen, systemen finns även 
inom flera andra förvaltningar i staden som arbetar med stadsutveckling och 
investeringsprojekt. 

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

Under 2018 har en gestaltning och projektering för platsen genomförts. Regelbundna 
avstämningar och informationstillfällen har skett med olika berörda parter både inom 
staden och externt. Samverkan inom staden har resulterat i att en av kretslopp och 
vattens ledningar kommer att repareras inom samma entreprenad som upprustningen 
vilket leder till besparingar inom kommunens totala budget. 
En analys av beroenden för byggnationen har genomförts och utifrån den har en vidare 
tidsplan fastslagits. Tidsplanen innebär att byggnation planeras att påbörjas augusti 
2019 och avslutas i maj 2020. 

6.2.6 Under 2018 skall fem detaljplaner tas fram innan marken 
markanvisas och effekterna av arbetet skall utvärderas. 

Stadsbyggnadskontoret äger uppdraget och har identifierat lämpliga planer ur startplan 
2018. Planerna startas löpande på initiativ av stadsbyggnadskontoret enligt den rutin 
som finns för start av ny detaljplan. En förutsättning för start är dock att resurser finnas 
att tillgå från de planerande förvaltningarna. 
 

6.3 Nämndens egna uppdrag till förvaltningen 

6.3.1 Att utreda effekterna vid ombyggnader för anläggningar med mera 
på allmän platsmark, när nybyggnader/ombyggnader i staden 
aktualiseras, Syftet är att göra kvalitetsförbättringar i samband 
med att stora förändringar ändå görs. Ansvar tillsammans med 
trafiknämnden. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över vilka konsekvenser nya 
exploateringar får på redan befintliga anläggningar och vilka kringliggande 
upprustningar och underhållsåtgärder som är lämpliga att genomföra av kostnads- eller 
effektivitetsskäl. Under 2018 har till exempel förvaltningen rustat upp en lekplats vid 
Radiotorget istället för att bygga en ny. Det gäller kompensation av lekplats som tagits 
bort vid Radiotorget på grund av exploatering (Bostad2021). 

6.3.2 Arbetet med en trafiklekpark påbörjas. Syftet ska vara att 
möjliggöra för elever ska kunna träna på dagtid och lekplatsen ska 
vara öppen för alla. Ansvar tillsammans med trafiknämnden. 

Utifrån nämndens uppdrag att påbörja arbete med en trafiklekplats har förvaltningen 
tagit fram en förstudie tillsammans med representant från trafikkontoret. Arbetet 
inleddes med en omvärldsbevakning och studiebesök till trafiklekplatser i Helsingborg 
och Köpenhamn. Ett koncept stämdes av med nämnden i maj och därefter omarbetades 
förslaget och presenterades för nämnden i november. Förstudien beskriver övergripande 
idéer om hur en trafiklekplats kan se ut och fungera, lämplig typ av placering, service 
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och pedagogik. Förslaget landar i att Bergkristallparken har bäst förutsättningar att 
innehålla en trafiklekplats, framförallt av tillgänglighetsskäl, men också att parken är 
tillräckligt stor för att innehålla förslagets alla övriga delar, som en grön park, lekplats 
med trafiktema, bemannat hus, större cykelslinga och cykelutmaningar. Förstudien 
innehåller även en tid- och kostnadsuppskattning och rekommendationer för fortsatt 
arbete. Förvaltningen ser möjlighet att färdigplanera och genomföra en trafiklekplats i 
Bergkristallparken under perioden 2019–2021 i enlighet med förstudiens förslag om 
finansiering erhålles. 

6.3.3 Förvaltningen ska prioritera deltagande i processen för 
exploateringsavtal och markanvisningar. I syfte att snabba upp 
planprocessen finns det fördelar om förvaltningen kan bidra med 
sin kompetens så tidigt som möjligt. Ansvar tillsammans med 
trafiknämnden. 

Förvaltningen är ett stöd som aktiv och konstruktiv remissinstans i förprövningar av 
ansökningar om planbesked liksom bygglov. Detta med syfte att i ett tidigt skede kunna 
tydliggöra vilka planer och bygglov som är i linje med förvaltningens riktlinjer och 
vilka som inte är det. Förvaltningen deltar i styrningen av stadens exploateringsprojekt 
genom att vara aktiva i de styrforum som fastighetskontoret leder. 

6.3.4 Förvaltningen ska utvärdera försöken med källsortering på allmän 
plats, avseende kvalitet, funktion och ekonomiska konsekvenser. 
Syftet ska vara att vidareutveckla källsortering på ett ekonomiskt 
rimligt och funktionellt sätt. Ansvar tillsammans med 
trafiknämnden. 

För andra året i rad har ett arbete pågått för att undersöka förutsättningar för 
avfallssortering i offentliga miljöer. Det började 2017 som ett pilotprojekt vid Röda sten 
med positivt resultat. Under 2018 har 14 källsorteringsstationer placerats ut i staden 
under perioden april till oktober. 
Vid projektets början fanns möjligheten att sortera matavfall men analyser visade på att 
användarna inte sorterar bort förpackningarna från matavfallet samtidigt som 
förvaltningen fick indikationer på att det fanns ett behov av metallåtervinning. Detta 
gjorde att förvaltningen ersatte matavfall med metall. Mätningar har visat att mängden 
insamlad metall är så liten att det inte är motiverat att ha en särskild behållare för metall. 
Mot bakgrund av detta har det i år funnits behållare för färgat och ofärgat glas, plast och 
övrigt samt en särskild behållare för pantflaskor och pantburkar. 
Under perioden vecka 26-32 samlades totalt 3 495 kg in på stationerna. Viktmässigt 
blev det mest glas (ca 1400 kg) och Övrigt (ca 1300 kg), en mindre mängd plast (ca 200 
kg) och resterande mängd (ca 600 kg) utgörs i huvudsak av matavfall som hamnat i 
behållarna för plast. Allmänheten är positiv till källsorteringen. 

6.3.5 Förvaltningen ska bidra i arbetet med att utveckla parkpedagogik. 
Både vid bemannade lekplatser och i andra parker där 
utformningen spelar en pedagogisk roll. 

Det marina pedagogiska centret "Blåmusslan" är utrustat och klart. Lokalen har bokats 
upp av förskolor och skolor under vår och höst som har bedrivit pedagogiska aktiviteter 
i lokalen och utomhus. Utbildningsdagar för pedagoger har genomförts. Framtagning av 
pedagogiskt material tillgängligt på webben pågår och kommer att vara klart till 
årsskiftet. Ansökan om statligt bidrag för marinpedagogik gjordes men beviljades inte. 
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Invigning med flera skolklasser och förskoleklasser och alla samarbetspartner 
genomfördes 8 juni. Det marina pedagogiska centret har väckt intresse både i staden och 
i landet. Förvaltningen ingår nu i ett nationellt marinpedagogiskt nätverk och är 
tillfrågade om deltagande i forskningsprojekt inom området. Det marina pedagogiska 
centret är planerat att fortsätta som en permanent verksamhet. Verksamheten hittills har 
bidragit till en ökad kunskap om havet och nedskräpning hos pedagoger och elever. Det 
ger förutsättningar för på sikt mindre nedskräpning i havet. 
En riktlinje för förvaltningens arbete med utomhuspedagogik har tagits fram under året. 
Riktlinjen är beslutad av förvaltningsledningen. Riktlinjen utgår från det befintliga 
arbetet med förvaltning av pedagogiska miljöer och pedagogisk verksamhet. Inom 
fokusområdena Professionalisera, Integrera och Aktivera ges riktlinjer för det 
pedagogiska arbetet inom park- och naturförvaltningen och hur ämnesområdet kan 
utvecklas. 

6.3.6 Förvaltningen ska vidareutveckla kunskapen om jämställdhet i 
stadsutveckling och allmän platsutformning för att ge män och 
kvinnor lika möjlighet att vistas i det offentliga rummet 

På uppdrag av park-och naturnämnden har park- och naturförvaltningen gjort en 
utvärdering av det interna styrdokument Riktlinjer för jämställdhetsarbete som togs 
fram 2014. Utvärderingen har gjorts genom intervjuer och samtal med medarbetare på 
avdelningen Förvaltning och planering och genom omvärldsbevakning för att se om ny 
kunskap tillkommit sedan 2014. Omvärldsbevakningen av rapporter från Boverket och 
Jämlikt Göteborg visar att riktlinjerna är fortsatt aktuella, men en slutsats är att 
jämställdhetsperspektivet bör breddas till ett jämlikhetsperspektiv. Här skulle 
samordningsvinster kunna göras i att koordinera förvaltningens arbete med Jämlikt 
Göteborg. 
Medarbetarnas kännedom om riktlinjerna är varierande, vilket avspeglas i deras 
användningsgrad. Gestaltande landskapsarkitekter anser riktlinjerna vara mer 
användbara i sitt arbete än vad förvaltarna gör. Omvärldsbevakningen visar även att det 
saknas kunskap om förvaltandet av offentliga miljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Utvärderingen slutar i ett antal rekommendationer för hur förvaltningen kan förtydliga 
jämställdhets- eller jämlikhetsperspektivet i hela processen genom planering, 
genomförande, förvaltning och aktivering. 

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

Förutsättningar för uppdraget har tagits fram och redovisades för park- och 
naturnämnden på aprilmötet. Underlag för upphandling av konsult som ska göra 
gestaltningsförslaget håller på att tas fram och målsättningen är att kunna slutföra 
uppdraget under våren 2019. 

6.3.8 Utförarverksamheten inom förvaltningen är en av stor betydelse för 
staden både när det gäller anläggning och skötsel. Verksamheten 
ska föreslå och utvärdera kvalitetsmått för sin verksamhet för att 
möjliggöra en bättre utvärdering. 

Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram nyckeltal för verksamheten. 
Nyckeltalen kvalitetssäkrar och effektivisera samt utvecklar verksamheten. 
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Antal beredskapsutryckningar i funktionsunderhållet 
Antalet utryckningar ska följas upp; hur många utryckningar har gjorts och varför. 
Syftet med att följa upp antalet är att över tid se om det finns förebyggande åtgärder 
som kan utföras så att beredskapsutryckningar undviks. Målet är så få utryckningar som 
möjligt men det är inte rimligt att siffran ska vara noll. Kommentar: Antalet 
utryckningar följs kontinuerligt upp, orsaken till utryckningarna har inte fångats helt 
och hållet. Hur detta följs upp kommer vi arbeta med under kommande år. 
Antal öppna ärenden i cityworks öppna mer än 4 veckor 
Antalet ärenden ska följas. Ärenden kommer in från allmänheten i en jämn ström och de 
flesta av dem åtgärdas inom en till två veckor. Några blir dock lämnade öppna under allt 
för lång tid. Det kan till exempel gälla saker som behöver redas ut i samarbete med 
Trafikkontoret, eller att verksamheten har haft för mycket att göra och inte hunnit med. 
Det speglar hur hela processen för ärenden fungerar effektivt, från inkommit ärende via 
fördelning och beställning till utförande. Detta arbetar verksamheten med på de 
veckovisa uppföljningsmötena. Målet är att ha så låga siffror som möjligt även om det 
inte är rimligt att få siffran ända ner till noll. Kommentar: Detta nyckeltal följs upp 
varje månad och har varit till hjälp för att effektivisera arbetet med att åtgärda ärenden. 
Andel avslutade projekt där vi hållit slutmöten 
Syftet med att följa upp andelen slutmöten är att dessa möten sällan blir av, då fokus 
övergår allt för snabbt till nya projekt. Erfarenheter från projekt diskuteras och 
dokumenteras inte i tillräcklig grad, vilket gör att lärdomar till övriga arbetsgrupper kan 
förloras. Ett slutmöte blir ett tillfälle att reflektera över hur vi arbetet kan utvecklas. 
Målet är att 100% slutmöten hålls. Kommentar Det har varit en läroprocess att hitta 
formerna för ett slutmöte. Slutmötena har utvecklats under året och kommer fortsätta 
med det under det kommande året. 
Andel genomförda månadsuppföljningar 
Varje månad ska platscheferna följa upp hur verksamheten ligger till i förhållande till 
parkvårdsbeskrivningen i respektive skötselområde samt reflektera över 
besiktningsprotokollet. Syftet med detta är att på ett systematiskt sätt dokumentera 
månad för månad hur läget är och analysera orsaker till om uppdraget enligt 
parkvårdsbeskrivningen inte har hunnits med. Genom systematisk uppföljning och 
dokumentation kan verksamheten hitta vägar till att förbättra arbetet. Varje år då 
säsongen för parkvårdsunderhållet är slut ska ett gemensamt möte hållas för 
erfarenhetsåterföring mellan arbetsgrupper. Målet är att 100% månadsuppföljningar 
görs. Kommentar: Under året som gått har verksamheten inte hittat formerna för att på 
ett bra sätt göra månadsuppföljningar som gör att det utvecklar och gynnar 
verksamheten. Kommande år kommer verksamheten att arbeta vidare med att hitta 
dessa formerna för att utveckla verksamheten. 
Utöver nyckeltalen arbetar verksamheten kontinuerligt med processerna (kartläggning)  
för att kvalitetssäkra och effektivisera. Införandet av projektverktyget Antura på enhet 
anläggning har gett verksamheten större fokus på arbetssätt och kvalitet. På enhet drift 
och underhåll där arbetsordersystemet SDF har införts har verksamheten fått större 
kontroll på ekonomin. 

6.3.9 Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra fler 
bikupor i staden. 

Utredningen har som målsättning att ta fram ett dokument som ska vara vägledande när 
intressenter vill placera bikupor på Park- och naturförvaltningens mark. Göteborg har en 
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rik biologisk mångfald i parker, trädgårdar och naturområden. För att befrämja växters 
fortlevnad är det viktigt att det finns pollinerande insekter. Idag har intresset ökat för 
odling i urbana miljöer och därmed har biodling i städerna fått ett stort intresse. Bin av 
olika arter kan konkurrera med varandra. Det är viktigt att hålla bin av samma ras som 
andra odlare i området eftersom man då även kan hålla stånd mot bisjukdomar. Park- 
och naturförvaltningen arbetar med att ge vildbin bättre förutsättningar i olika områden. 
Därmed är det viktigt att tambina inte konkurrerar ut de vilda bina. 
Under 2018 har alla avtal inom park- och naturförvaltningens område där ändamålet är 
bikupor gåtts igenom. Kartor med buffertzoner som avser olika radier för var vildbin 
befinner sig har tagits fram så att man inte placerar bikupor inom dessa buffertzoner. 
Information om vildbin och vilka åtgärder som man kan göra för att hjälpa dem har 
tagits fram liksom information om honungsbin och vad de behöver för växtlighet. 
Under 2019 kommer dokumentet kompletteras med avtalsformer, juridiska aspekter, 
samarbetsformer och rutiner. 

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

Förvaltningen har tagit fram en parkutvecklingsplan som är utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet. Utifrån en framtagen åtgärdsplan har ett antal åtgärder beslutats som 
ska genomföras i en första etapp. Åtgärderna består både av fysiska upprustningar och 
vidare utredningar. Åtgärderna i den första etappen ska genomföras under 
investeringsåret 2019. 

6.3.11 I en tät, grön stad ska det finnas möjlighet att utöva ett urbant 
friluftsliv. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för ett 
program för urbant friluftsliv. 

En handlingsplan för urbant friluftsliv har tagits fram utifrån mål och strategier i 
Friluftsprogrammet. Arbetet har skett i samarbete med Idrott- och 
föreningsförvaltningen. Planen beskriver hur vi kan arbeta med urbant friluftsliv i 
Göteborgs stad. Fem åtgärder föreslås – promenadslingor, central fiskeplats, 
utegym/träningsredskap i urban miljö, urbant friluftsliv för unga och information. 
Promenadslingor delas upp i Hälsoslingor och temapromenader. Uppdraget Lugnt stråk 
(se separat uppdrag) är ett exempel på en temapromenad. Varje åtgärd behöver 
detaljplaneras och finansieras inför ett genomförande. Flera åtgärder kan med fördel ske 
i samarbete med andra förvaltningar. 

6.3.12 I en tät, grön stad ska det finnas goda förutsättningar att också i 
centrum och centrumlägen, kunna promenera mellan lugna platser 
med vilsamma upplevelser längs så kallade lugna stråk. Det kräver 
genomtänkt skötsel och tillgänglig information till allmänheten. 

Uppdragets har utretts som en förstudie och ingår som en delaktivitet under Uppdraget 
Urbant friluftsliv. Förstudien har utrett hur vi kan förbinda de lugnare områdena i 
centrala Göteborg genom en varierad och trivsam promenad på ett så lite bullerutsatt 
sätt som möjligt, med målet att bidra till att ett rikt och hälsosamt stadsliv. 
Förutsättningarna för förslaget har tagit i beaktande såväl angränsande arbete med buller 
och ljudmiljön i staden, som den ljudmiljö och fysiska situation som bland annat 
Västlänkens byggnationer medför. Förstudien ger förslag på lämplig sträckning, fysiska 
åtgärder, kostnadsuppskattning och kommunikation. Då kommunikationen bedöms som 
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en framgångsfaktor för projektet kommer behov och förutsättningar för en ny typ av 
digital karttjänst att utredas av park- och naturförvaltningen i förvaltningsövergripande 
samverkan. Digital karttjänst är ett återkommande behov som identifierats inom flera 
uppdrag på förvaltningen och som bör utredas ur ett helhetsperspektiv. 

6.3.13 Förvaltningen ska tillgodogöra sig och utveckla metoder för 
medborgardialog också med invånare som idag inte spontant 
deltar. 

För att få ett samordnat arbetssätt och metoder för dialoger anordnar staden en 
utbildning som i första hand vänder sig till chefer och medarbetare som arbetar med 
frågor som tangerar stadsutveckling. Utbildningen ska ge kunskap om hur staden 
arbetar med dialog och medborgardialog för att öka delaktigheten och vilka metoder, 
verktyg och stöd som finna. Den ska också ge en grundkunskap för att inom 
förvaltningens verksamhetsområde kunna planera, arrangera och/eller genomföra olika 
typer av dialoger. Hittills har förvaltningens kommunikatörer deltagit i utbildningen. 



Balansräkning
Belopp i tkr.

BALANSRÄKNING Periodens utfall Periodens utfall Not

2018-12-31

2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark 132 132

Verksamhetsfastigheter 3 666 4 735

Publika fastigheter 471 430 468 449

Byggnader 0 0

Pågående nyanläggningar 71 814 17 557

Maskiner och tekniska anläggningar 69 327

Inventarier verktyg och installationer 0 0

Fordon 0 0

Förbättringsutg.annans fastighet 0 0

Långfristig fordran,nämnder(pens)

Summa Anläggningstillgångar 547 112 491 201 7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och lager 2 129 1 710 8

Kundfordringar 21 556 12 611 9

Övriga kortfristiga fordringar -508 548 -422 836

Förutbetalda övriga kostnader 819 1 877

Upplupna övriga intäkter 22 425 24 389

Kassa, bank och koncernkonto 89 621 81 374

Summa Omsättningstillgångar -371 998 -300 875

Summa Tillgångar 175 114 190 326

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 25 146 28 670

Bokslutspost -146 -3 670

Årets resultat Park och natur -2 568 77

Årets resultat Trygg vacker stad 1 69

Summa Eget kapital 22 433 25 146 10

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Avsatt till pensioner

Övriga avsättningar 1 595 1 771 11

Övrig långfristiga skulder 1 890 0

Kommunskuld 0 0 12

Summa långfristiga skulder 3 485 1 771

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 89 173 100 104 13

Utgående moms 0 0

Personalens avg.o löneavdrag

Övriga  kortfristiga skulder 15 685 14 695

Upplupna personalkostnader 15 872 16 443 14

Övriga interimsskulder 28 466 32 167 15

Summa Kortfristiga skulder 149 196 163 409

Summa Eget kapital och skulder 175 114 190 326



419

IB U

-410 225 -486 992 76 767 31953

32055

102

-463 748 -383 959 -79 789

0,128105 15 212

0,132121

6051

27562

27579 0,128105 0,132121

17

176

0

1 714

62154 62229 75

1134 7951

25273 25555

26407 33506

14 213



FINANSIERINGSANALYS
Belopp i tkr

FINANSIERINGSANALYS 2018-12-31 Periodens utfall

2018-12-31

Likvida medel vid årets början 81 374

INTERNT TILLFÖRDA MEDEL

Resultat före avskrivningar 35 150 

Finansnetto -8 209 

Övriga likviditetspåverkande poster i RR

SUMMA INTERNT TILLFÖRDA MEDEL 26 941 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökn(+)/minskn(-) av kortfristiga skulder -14 213 

Ökn(-)/minskn(+) av kortfristiga fordringar 77 691 

Ökn(-)/minskn(+) av förråd och lager -419 

SUMMA FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 63 059 

NETTOFINANSIERING AV VERKSAMHETEN 90 000 

LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING, INVESTERING M M

Markanläggningar 83 321   

Byggnader

Transport

Maskiner och tekniska anläggningar

Inventarier verktyg och installationer

Övriga anläggningstillgångar

Överföring anläggningar

SUMMA LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING 83 321 

SUMMA KAPITALBEHOV/TILLSKOTT 6 679 

LÅNGFRISTIG FINANSIERING

Bokslutspost (justering eget kapital) ökn(+)/minskn(-) -146 

Ökning långfristiga skulder ökn(+)/minskn(-) 1 714 

Ökning kommunskuld ökn(+)/minskn(-) 0 

Pensionskuld (fordran) ökn(-)/minskn(+)

Försålda anläggningstillgångar (+)

SUMMA LÅNGFRISTIG FINANSIERING 1 568 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 8 247 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 89 621 



REDOVISNINGSPRINCIPER/NOTANTECKNINGAR

GEMENSAM HUVUDBOK FÖR GÖTEBORGS KOMMUN

Göteborgs kommun har sedan 2009 en gemensam huvudbok.

FÖRRÅD OCH LAGER

Förråd och lager har värderats till det lägsta av verkligt värde eller anskaffningsvärde

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar

Avskrivningar
Park- och  naturförvaltningen införde 2017 komponentavskrivning. 
Komponentavskrivning medför att anläggningen delas upp i komponenter som sedan 
skrivs av med olika avskrivningslängd. 
Förvaltningen har huvudsakligen två komponenter där gränsdragningen är om åtgärden
genomförts över eller under jord. Över jord skrivs av med 10 år och under jord skrivs av
med 30 år. Schablonmässiga beräkningar utgår från relationen 70/30 dvs 70% av en anläggning
skrivs av på 10 år och 30% på 30 år. Träd skrivs av på 75 år.
Beräkningar visar att förvaltningens avskrivningstakt och avskrivningskostnad kommer öka 
efter införandet av komponentavskrivningar. 

HANTERING AV LIKVIDITET OCH KOMMUNSKULD

Under 2014 ändrade staden sin hantering gällande likviditet och kommunskuld.
Kommunskulden avskaffades och regleringskonton inom gruppen övriga kortfristiga
fordringar infördes. Vilket medför ett negativt saldo på kortfristiga fordringar som 
möter värdet på anläggningstillgångarna.

LEASINGAVTAL MED GÖTEBORGS STADS LEASING AB

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 13.2 ska leasingavtal klassificeras som finansiellt om de 
ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförts till leasingtagaren. 
Så är fallet avseende leasingavtal med Göteborgs Stads Leasing AB. 

Detta innebär att den redovisning som sker i nämnderna där kostnader bokförs direkt mot resultaträkningen som leasingavgifter
(som om det vore operativ leasing) måste justeras kommuncentralt för att Göteborgs Stad ska leva upp till rekommendationen.
På Kommuncentrala poster, N900, krediteras därför konto leasingavgift för att istället belasta konton för ränta och avskrivning.
På balansräkningen redovisas leasinginnehav som tillgångar och skulder. Ingen justering görs på de enskilda förvaltningarna. 

TIDREDOVISNING INVESTERINGSPROJEKT

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation kan personalkostnader för viss del av personalen som arbetar 
med investeringsprojekt påföras investeringsutgiften och belasta investeringsbudgeten. Under 2018 har förvaltningen
infört denna rekommendation och kommer under 2019 utveckla arbetet med tidredovisning för investeringsprojekt.



N O T A N T E C K N I N G A R
(Alla poster är upptagna i tkr. om inte annat anges)

Ökning N136 Trygghetsskapande åtgärder i Positivparken, med fokus på risk och säkerhet.
Ökning B450 Parkeringsbolaget avser nya uppdrag samt extrabeställningar
Minskning N393  inga entreprenadjobb utförda 2018
Ökning B600 Higab beror på fler uppdrag och mer  extrabeställningar
Minskning B705 Städuppdrag upphört, färre beställningar till verkstaden på Ringön
B398 Projekt Örgryte Torp hos förvaltning och planering
Minskning N200 Fastighetsnämnden beror på färre  projekt med saneringsarbeten på deras mark
Ökning N400 Trafikkontoret beror på ökade vinterintäkter och fler och större pågående projekt på Gata, ex Ringö depå
Minskning XXXX Extern beror på pågående projekt på förv. och planering o Gata
Minskning N625 inga extra stimulansmedel 2018 rörande projekt inom hållbart arbetsliv
Ökning B431 beror på byggnation av Färjenäsparken
Ökning N230 avser nya uppdrag samt extrabeställningar

NOT 1 INTÄKTER

B450 Göteborgs Stads Parkerings AB 17 749 15 713
B410 Bostads AB Poseidon           500 458
B600 Hantverks- & Industrihus i Göt 6 818 5 667
B860 Göteborg & co träffpunkt 2 274 2 501
B150 Göteborg spårvägar AB 111 154
B430 Göteborgs stads bostad ab     1 586 1 582
B433 Förvaltnings ab göteborgslokaler 170 279
B500 Göteborgs hamn ab             786 567
B705 Göteborg stad lesaing AB 170 1 065
B110 Göteborg Energi AB            722 538
B250 Liseberg AB 31 44
B111 Göteborg Energi Nät AB        353 522
B350 Got event AB 93 72
B420 Familjebostäder i göteborg ab 49 116
B398 Torphuset Fastighet AB             2 795 4 518
B115 Gbg Energi gothnet AB 186
B341 Eriksbergs förvaltn ab 3 193 1 600
B153 Gs buss ab               482 210
B770 Grefab 0 343

Övr. kommunala bolag 23 38 091  83 36 032  

N400 Trafiknämnden                 301 205 228 212
N900 Finansförvaltningen 165 800
N010 Kommunledning (stadskansliet) 345 228
N399 Trygg vacker stad             21 202 22 104
N230 Lokalnämnden 23 958 21 733
N200 Fastighetsnämnden (egen verksa 25 131 61 600
N625 Vuxenutbildningsnämnden 11 169 13 800
N560 Kretslopp och Vatten 10 728 9 223
N393 Idrotts- och föreningsförvaltn 991 14 575
N131 SDF Angered 105 1 195
N132 SDF Östra Göteborg 3 0
N133 SDF Örgryte Härlanda 5 32
N134 SDF Centrum 0 200
N135 SDF Majorna Linné 2 0
N136 SDF Askim Frölunda Högsbo 1 003 603
N137 SDF Västra Göteborg 0 0
N138 SDF Västra Hisingen 20 22
N139 SDF Lundby 20 0
N800 Miljöförvaltningen 470 210

Övr.Nämnder 106 396 628  291 374 828  

XXXX Extern 47 238  52 339  
Total 481 957  463 199  

2018 2017



NOT 2 ENTREPRENADER OCH KÖP AV VERKSAMHET

I externa kostnader utgör köp av entreprenörer för skötsel av grönområden, evenemang samt köp av
entreprenad från traktor- och lastbilsentreprenörer ca 121 mkr, varav lastbilsentreprenörer står för ca 13 mkr.
Entreprenörerna är ca 90 till antalet och de flesta är kontrakterade enbart för vinterperioden.
Köp av entreprenörer för anläggningsentreprenader uppgår till ca 116 mkr.
N060 Intraservice är inköp av kommungemensamma IT- och adm. tjänster.

2018 2017
B110 Göteborg energi ab -280 -235
B705 Göteborg leasing AB -116 -183
B733 Renova Miljö AB -3 515 -4 018
B860 Göteborg o Co träffpunkt ab -188 -163

Övriga kom. bolag -518 -640
N043 Konsument och medborgarservice -1 507
N400 Trafiknämnden                 -1 251 -653
N393 Idrotts- och föreningsförvaltn -22 -41
N134 Sdf centrum -1 002 -981
N135 Sdf majorna-linné -2 261 -2 210
N136 SDF Askim Frölunda Högsbo -1 619 -1 515
N137 SDF Västra Göteborg -1 328 -1 373
N138 SDF Västra Hisingen -1 647 -1 610
N560 Kretsloppsnämnden             -1 210 -986
N060 Intraservice -7 623 -7 378

Övr.Nämnder -3 069 -4 396
XXXX Extern -252 246 -245 719
Total -279 402   -272 101   

NOT 3 LOKAL- OCH MASKINHYROR, FASTIGHETSSERVICE

Lokaler hyrs bl.a. av Higab, Idrott o föreningsförvaltningen, Fastighetskontoret, Fastighets AB Balder,
Hantverkslokaler i Gbg och Zetterqvist fastigheter AB 

NOT 4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

I de övriga kostnaderna ingår kostnader för bl.a. inköp av anläggnings och underhållsmaterial, 
itkommunikation, licenser, bevakning, tele,försäkringar, leasing av maskiner o hyra av fordon m.m.

NOT 5 KOMMUNBIDRAG

2018 2017

Kommunbidrag 235 800   225 415   
Naturområden 6 500   
Ökade skötselytor 2 000   
Kapitalkostnadsjusteringar -415   
Naturreservat 1 500   
Kvilledalen 1 200   
Förändrat personalomkostnadspålägg 1 000   
Enkelt avhjälpta hinder 12 500   10 850   
BoStad2021 2 100   1 400   
Dagvatten 2 000   
Bemanning lekplats 2 000   
Komponentavskrivning -8 000   

Total 256 100   239 750   

NOT 6 RÄNTEINTÄKTER KOMMUNKONTO

2010 ändrades principer för beräkning av internränta. Ingen ränta utgår på tillgångar i form av 
likvida medel, ej heller på eget kapital. 



NOT 7 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BOKFÖRT VÄRDE IB 132   468 449   4 735   17 557   327   0   0   491 201   
INVESTERAT NETTO (+) 29 064   54 257   83 321   
SÅLT/UTRANGERAT(-) 0   
ÖVERFÖRD ANL.(+) 2 100   2 100   
PLANAVSKRIVNING(-) -28 182   -1 070   -258   0   0   -29 510   
BOKFÖRT VÄRDE 132   471 431   3 666   71 814   69   0   0   547 112   

Investeringsprojekt 2018 2017 2016 2015 2014
UTBYTE, PLANTERING AV TRÄD 8 210   6 237   5 141   5 659   9 091   
PARKER 37 034   36 064   15 665   22 461   23 709   
FRILUFTSBADEN 32 231   
LEKPLATSER 15 158   21 442   8 266   13 858   21 372   
SLOTTSSKOGEN 
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 
EXPLOATERINGSINVESTERING 17 819   11 572   2 337   686   7 079   
TRYGG OCH VACKER 5 100   1 151   3 282   3 002   3 037   
Total 83 321   76 466   34 692   45 666   96 519   

NOT 8 LAGER OCH FÖRRÅD

Förrådsvärdet per den 31 december redovisas nedan. Under 2017 har förrådet på Ringön avvecklats.

2018 2017
*  Förråd Ringön
*  Förråd Anläggning 2 129   1 710   
TOTAL 2 129   1 710   

KUNDFORDRINGAR
NOT 9

Ökningen av kundfordringarna beror på högre kundfordringar mot främst Trafikkontoret

EGET KAPITAL
NOT 10 2018 2017

Ingående eget kapital 25 146   28 670   
Årets resultat Park och natur -146   77   
Årets resultat Trygg vacker stad -2 568   69   
Justering EK 1   -3 670   
Utgående eget kapital 22 433   25 146   

Eftersom Trygg vacker stad inte har någon egen balansräkning redovisas 
Trygg vacker stads årsresultat inom park och naturs eget kapital.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
NOT 11

Övriga avsättningar består av skuld till en person som skadats vid halkolycka.

KOMMUNSKULD 
NOT 12

Under 2014 ändrade staden sin hantering gällande likviditet och kommunskuld.
Kommunskulden avskaffades och regleringskonton inom gruppen övriga kortfristiga
fordringar infördes. Vilket medför ett negativt saldo på kortfristiga fordringar som 
möter värdet på anläggningstillgångarna.

Fordon TOTALMark
Markanlägg

./publika 
Byggnader

Pågående 
Arbete

Maskiner o 
tekniska anl.

Inventarier, 
Verktyg



LEVERANTÖRSSKULDER, KORTFRISTIGA SKULDER LEV/KUNDRESKONTRA
NOT 13

Minskningen av leverantörsskulderna beror främst på färre
ankomstregistrerade leverantörfakturor jämfört med föregående år.

UPPLUPNA PERSONALKOSTNADER
NOT 14

Semesterlöneskuld 10 Mkr, upplupna löner och övertid 1,5 Mkr samt sociala avgifter
4,4 Mkr. Upplupna personalkostnader är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare år.

ÖVRIGA INTERIMSSKULDER
NOT 15

Upplupna övriga kostnader. Består av uppbokade kostnader från förvaltningens verksamheter
samt pågående arbeten inom utföraravdelningen gata/grönt på 10 Mkr

STÄLLDA PANTER Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER Inga



Resultaträkning
Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING 2018-12-31 Periodens utfall Periodens utfall Not

2018-12-31 2017-12-31

Taxor, avgifter och ersättningar  1

Hyror och arrende  15 985  11 387

Bidrag  14 806  16 922

Försäljning av verksamheter o entrep..  447 040  427 105

Övriga intäkter  4 126  7 784

Vinster vid försäljning av anl.tillgångar

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER  481 957  463 199 1

Löner, ersättningar och förmåner - 172 531 - 167 272

Sociala avgifter o pensionskostnader - 66 289 - 63 264

SUMMA PERSONALKOSTNADER - 238 820 - 230 536

Entreprenader och köp av verksamhet - 279 402 - 272 101 2

Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice - 18 700 - 16 433 3

Energi - 9 964 - 7 210

Transportmedel - 30 562 - 28 429

Förbrukningsmaterial och reparationer - 25 328 - 27 942

Övriga verksamhetskostnader - 100 131 - 87 586 4

Förluster vid försäljning av anl.tillgångar

SUMMA ÖVR. VERKSAMHETSKOSTNADER - 464 087 - 439 701

Avskrivningar - 29 510 - 24 946

SUMMA AVSKRIVNINGAR - 29 510 - 24 946

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER NETTO - 250 460 - 231 984

Kommunbidrag  235 800  219 000

Kommunbidrag-tillägg / Utvecklingsfond  20 300  20 750

SUMMA KOMMUNBIDRAG  256 100  239 750 5

Ränteintäkter  0  0 6

Övriga finansiella intäkter  15  11

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER  15  11

Räntekostnader - 8 195 - 7 608

Övriga finansiella kostnader - 29 - 92

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER - 8 224 - 7 700

RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER - 2 568  77

ÅRETS RESULTAT - 2 568  77



Inköp exp mark oms 11 tkr var ej med tidigare

- 18 758 -0,04049663 Nettok
- 740 626 - 702 872

 481 957  463 199

- 258 669 - 239 673 - 18 996 0,079258

- 732 417 - 695 183  37 234

Brutto - 37 754 0,053714

 24 386 -0,05546042

 35 150  32 712  5

 16 350

1 tkr läggs som pluspost, avrundningdiff 
ändra nästa år

se summa res före ext



 

Park- och naturförvaltningen 
Box 177, 401 22 Göteborg 
 

parkonatur@ponf.goteborg.se 
www.goteborg.se/parkochnatur 

Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-365 57 01 

 

Park- och naturförvaltningen 

 

 

Rapport Intern kontrollplan 2018 
Granskning enligt den av nämnden fastställda interna kontrollplanen har 
omfattat förvaltningens verksamheter och processerna; rekrytering och 
kompetensförsörjning, olycksfall i anslutning till förvaltningens 
anläggningar, olycksfall i arbetet, samt utförande av beställning. Den interna 
kontrollplanen är framtagen genom att riskbedömningar på verksamhetens 
processer genomförts per verksamhet och stödfunktion och därefter 
aggregerats till förvaltningsnivå där förvaltningsledningen prioriterat 
processer, i enlighet med förvaltningens anvisningar. 

Förvaltningen kommer att analysera och vidta åtgärder för ytterligare 
utveckla och stärka den interna kontrollen. Resultatet ligger till grund för 
justering av intern kontrollen för 2019. En samlad bedömning visar att 
arbetet med intern kontroll inom förvaltningen är på en grundläggande god 
nivå och implementerad inom verksamheterna. Riskområden för att uppnå 
efterlevnad av tillämpliga styrdokument har identifierats, granskats och 
åtgärder föreslås för att komma tillrätta med problem. Föreslagna åtgärder 
omhändertas i linjen och följs upp som en integrerad del av 
verksamhetsplaneringen och vid nästa års riskanalys. 

 

Bakgrund 
Den interna kontrollplanen för 2018 fastställdes vid nämndsammanträdet 
2017-12-18. 
Granskningen syftar till att säkerställa att park och naturförvaltningen 
upprätthåller en intern kontroll för att i rimlig grad säkerställa att:  

• verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt med väl 
dokumenterade system och rutiner för styrning, så att fastställda mål 
i budget och verksamhetsplaner uppnås  

• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs  
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• eliminera eller upptäcka allvarliga fel och brister 

 
Den interna kontrollplanen är framtagen genom att riskbedömningar på 
verksamhetens processer genomförts per verksamhet och stödfunktion och 
därefter har en förvaltningsövergripande prioritering gjorts, i enlighet med 
förvaltningens antagna anvisningar. 
  



 

Organisationens namn  
Besöksadress 
Postnummer Göteborg 

 
brevlåda@organisationsnamn.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 
Telefon 031-xxxx 
Telefax 031-xxxx 

 

 
Förklaring Väsentlighetsgrad:  Förklaring Risk:  
1. Försumbar: är obetydlig för de olika 
intressenterna och kommunen  

1. Osannolik: risken är praktiskt taget 
obefintlig för att fel ska uppstå  

2. Lindrig: uppfattas som liten av såväl 
intressenter som kommunen  

2. Mindre sannolik: risken är mycket liten 
för att fel ska uppstå  

3. Kännbar: uppfattas som besvärande av 
såväl intressenter som kommunen 

3. Möjlig: det finns en möjlig risk för att 
fel ska uppstå  
 

4. Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte 
får inträffa  

4. Sannolik: det är mycket troligt att fel ska 
uppstå  

 
Metoden för granskning har till största del främst dokumentgranskning. 
Rapportering har skett till avdelningschef för verksamhetsstyrning och 
resultatet ska fungera som underlag för förbättringsarbete. Den 
sammanfattande rapporten föredras i förvaltningsledningen och tas om hand 
i linjen. I denna rapport sammanfattas de granskningar som genomförts 
under året med resultat och föreslagna förbättringsområden.  
De åtgärder som beskrivs utifrån iakttagelser där brister identifierats ska 
omhändertas av ansvarig chef. Uppföljning sker i linjen samt vid 
nästkommande års riskbedömning. 
 
Granskning och resultat 
 
Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 
Kontrollmål: Att medarbetarenkät, protokoll från arbetsmiljö ronder och 
avgångssamtal har blivit genomförda. 
 
Risk: 9 
 
Kontrollmetod:  
Dokumentering av medarbetarenkäter, medarbetarsamtal, protokoll från 
arbetsmiljö ronder samt antal avgångar och avgångssamtal. 
 
Resultat: 
Medarbetarenkäten genomfördes under 2016. Svarsfrekvensen var 66 %. I 
medarbetarenkäten ställs frågan om medarbetare tillsammans med sin chef 
diskuterat individuella mål på utvecklingssamtalet, 84 % har en uppfattning 
i frågan. 66 % håller med medan 10 % inte håller med.  
Samtliga enheter har genomfört arbetsmiljö ronder vid två tillfällen under 
året. Protokollen från arbetsmiljöfonderna har gåtts igenom på FSG.  
Under 2018 har det varit totalt 254 avgångar. Av dessa är 181 
tidsbegränsade anställningar och 73 avgångar bland 
tillsvidareanställdaunder. Av dessa 73 tillsvidare som slutat 2018, gick 12 i 
pension, 30 till annan förvaltning eller utanför staden och 31 byte arbete 
inom förvaltningen. 
På förvaltningen har 6 avgångssamtal genomförts. Observera att siffran 
visar på den sammanställning som chefer skickar in.  
 
  



 

Organisationens namn  
Besöksadress 
Postnummer Göteborg 

 
brevlåda@organisationsnamn.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 
Telefon 031-xxxx 
Telefax 031-xxxx 

 

Olycksfall i anslutning till förvaltningens anläggningar 
Kontrollmål: Att det genomförs uppföljningar av säkerheten på lekplatser. 
 
Risk: 8 
 
Kontrollmetod:  
Uppföljning av säkerhetsbesiktningar. Besiktning och översyn av tekniska 
konstruktioner.  

 
Resultat: 
Under första halvåret 2018 besiktigades 48 lekplatser och dessa har 
resulterat i följande inrapportering av besiktningsanmärkningar.  
 

• 17 A-fel där förvaltningen har åtgärdat samtliga anmärkningar. I 
snitt åtgärdades A-felen inom 9 dagar. (Mål: 14 dagar) 
 

• 52 B-fel där förvaltningen har åtgärdat samtliga av dessa 
anmärkningar. I snitt åtgärdades B-felen inom 49 dagar. (Mål: 60 
dagar) 

 
• 190 C-fel där förvaltningen har valt att åtgärda 77 av dessa. I snitt 

åtgärdades C-felen inom 54 dagar. (Mål: 60 dagar) Övriga C-
anmärkningar är inte åtgärdade då de inte innebär någon 
säkerhetsmässig risk.  

 
Förvaltningen fortsätter att vidareutveckla arbetet kring lekplatssäkerhet i hela 
ledet från beställning av säkerhetsbesiktningar, till genomförande, åtgärdsarbete 
och dokumentation. Förvaltningen kan konstatera att åtgärdsarbetet, uppföljning 
och dokumentationen av säkerhetsbesiktningarna har förbättrats under årets 
arbete men att fortsatt arbete krävs i frågan.  
 
Från och med 2019 kommer samtliga lekplatser att besiktigas varje år istället för 
vartannat, vilket är en kvalitetshöjning.  
 
 
 

Olycksfall i anslutning till förvaltningens anläggningar 
Kontrollmål: Att det genomförs uppföljningar av förvaltningens arbete med 
oljesaneringsberedskap. 
 
Risk: 8 
 
Kontrollmetod:  
Park och naturnämnden ansvarar för oljesanering av Göteborgskusten 
utanför hamnområdet. Som ett led i detta har en beredskapsplan för 
oljesanering arbetats fram som omfattar både mindre och större utsläpp. En 
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god beredskap med i förväg redan fastställda rutiner för organisation, 
ansvar, och konkreta åtgärder ökar möjligheterna för en lyckad insats.  

För att säkerställa oljeskyddsplanens aktualitet ska denna revideras med 2 
års mellanrum eller oftare vid behov. Kontaktlistan revideras årligen, 
kopplat till den årliga revideringen av beredskapsplanen för avdelningen 
förvaltning och planering på förvaltningen.  

Då förvaltningen genomgick ett oljeutsläpp under 2018 och 
oljesaneringsplanen fick komma till användning, genomfördes en 
utvärdering av arbetet i samband med detta.  

Resultat: 

Utvärderingen visade att det finns förbättringsmöjligheter kring 
oljesaneringsarbetet inom följande områden;  

• organisation, roller och ansvar  

• ekonomi och dokumentation 

• avtal och andra förutsättningar  

Förvaltningen kommer att utifrån de förbättringsåtgärder som identifierades 
arbeta vidare för att åtgärda dessa under 2019. 

 

Olycksfall i anslutning till förvaltningens anläggningar 
Kontrollmål: Uppföljning av dokumenterade inspektioner av 
livräddningsutrustning.  

Risk 8 

Kontrollmetod: 
Vid ett drunkningstillbud är det av yttersta vikt att livräddningsutrustningen 
är fullt funktionsduglig. Därför genomförs löpande inspektioner av 
förvaltningens livräddningsutrustningar.  Detta för att undvika skada på 
tredje man. 

Resultat: 
Uppföljningen hösten 2018 visar att det i vissa fall saknas dokumenterade 
inspektioner av livräddningsutrustning. Det är viktigt att påpeka att i de 
flesta fall sker en inspektion men brister finns i den efterföljande 
dokumentationen. Här behöver förvaltningen arbeta vidare med rutinerna 
kring dokumentation men också identifiera nya möjligheter tex att genom 
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digitala dokumentationssystem säkerställa en tillförlitlig och aktuell 
dokumentation. Ett utvecklingsarbete med denna inriktning har påbörjats 
och där en pilot förväntas startas under 2019.  

 

 

Olycksfall i arbetet 
Kontrollmål: Att det genomförs uppföljningar på beredskapsplan.  
 
Risk: 8 
 
Kontrollmetod:  
Syftet med beredskapsplanen är att hantera situationer och kriser som kan 
uppstå inom avdelningens verksamhet. Beredskapsplanen identifierar risker 
som kan uppstå och tydliggör åtgärder och ansvar för att minimera 
konsekvenser av eventuella händelser. 

Målet med beredskapsplan är att ha en beredskap för oväntade händelser 
och för att genomföra verksamhet på ett säkert sätt.  

I uppföljningen av beredskapsplanen är en viktig del att utvärdera 
aktualiteten på den kontaktlista som finns, och som möjliggör kontakt med 
ansvariga roller i beredskapsarbetet.  

Resultat 
Uppföljningen 2018 visar att kontaktlistan är inaktuell och att det, sedan 
föregående uppdatering, skett förändringar i kontaktpersoner etc.  

I och med denna uppföljning sker ett direkt uppdaterande av kontaktlistan 
för att säkerställa att aktuella och relevanta kontaktpersoner finns med i 
beredskapsplanen.  

 

Utförande av beställning 
Kontrollmål: Uppföljning av planering av besiktning samt genomförd 
besiktning av parkvårdsentreprenadernas arbete.  

Följande förvaltarområden inom förvaltningen beställer sin parkvård genom 
samordnad skötselentreprenad av externa leverantörer. Angered, Kortedala-
Bergsjön, Älvsborg, Tynnered, Askim, Torslanda, Norra Hisingen 
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Risk 9 

Kontrollmetod:  
Enligt arbetsrutinen ska förvaltarna lägga en årsplan för besiktningar, samt 
genomföra dessa besiktningar vid givna tillfällen för att säkerställa att 
entreprenaderna utför det arbete som är beställt.  

Resultat 
Vid stickprovskontroller under 2018 kunde följande utläsas av 
dokumentationen.  

Hälften av förvaltarområdena har inte noterat någon planerad besiktning och 
inte heller noterat någon genomförd besiktning i den gemensamma mallen. 
Dock om man går in i respektive förvaltarområde kan man där hitta att 
besiktningstillfällen är genomförda i enlighet med tidsplan. 

Stickprovskontrollen visar att besiktningar genomförs löpande. Dock 
fungerar inte den gemensamma dokumentationen på ett sådant sätt att man 
enkelt kan se planering och genomförandet av besiktningar. För att se om 
besiktningarna har genomförts måste man söka efter ytterligare information 
i respektive förvaltarområde. 

Avdelningen avser att vidareutveckla förvaltarprocessen under 2019 och 
kommer bland annat i det arbetet att se över och utveckla planering och 
genomförande av skötselbesiktningar för våra entreprenader. Kontrollen 
visar att det finns förbättringsbehov, framför allt inom efterlevnad och 
dokumentation. 

 

Utförande av inköp/upphandling 
Kontrollmål: Uppföljning av inköp/upphandling. 

Risk 6 

Kontrollmetod: 
Dokumentgranskning och stickprov. 

Resultat 
Resekostnader Väldigt få fakturor som inte har deltagare, får ofta texten i 
fakturan. Något färre har angivit syfte. Några få felkonteringar som nu är 
ombokade. Helhetsbedömningen är att endast ett fåtal inte har syfte och 
deltagare, endast ett fåtal felkonteringar som nu är ombokade. 
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Moms De flesta fakturor stämmer, några få var felaktiga i början av året. 
Omvänd byggmoms var felaktigt i början av året, kopplat till en leverantör. 
Nu är det rättat. 
Leverantörskontroll Överlag går de stora beloppen på upphandlade 
ramavtalsleverantörer. Finns några icke avtalsleverantörer till mindre belopp 
där vi har ramavtal, samt vissa avtalslösa områden dvs direktköp. Behöver 
undersöka varför man använt en icke avtalsleverantör där vi har ramavtal. 
Identifierat att vi behöver göra en upphandling på ex reparationer underhåll 
maskiner etc. Har överlag stor avtalstrohet, handlar av upphandlande 
leverantörer över lag. 
Fakturakontroll Behöver höja medvetenheten om vad som ska finnas på en 
faktura. Ha dialog med leverantören om vad som behöver finnas som 
underlag. Överlag bra fakturaunderlag från externa leverantörer, något 
sämre med interna fakturor inom staden. Problem med faktureringen att man 
inte kan bifoga underlag i agresso. Invänta hanteringen kring hur många 
beställare vi ska ha framöver, ännu inte beslutat. 
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