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Varför Jämlikt Göteborg  



Varför jämlikt Göteborg? 
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Ur rapporten Skillnader i livsvillkor 
och hälsa i Göteborg 2014 
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  ”Oavsett hur man ser på skillnader så vill alla ha ett Göteborg som är 

bra för barnen. En stad där vi litar på varandra och känner samhörighet 

och trygghet. En stad där barn ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i 

skolan och livet oavsett bakgrund. Ett Göteborg där hälsan ses som en 

resurs värd att investera i.  

 

Alternativet: en stad med växande oro, otrygghet och kriminalitet. Med 

försvagad tillit till rättsväsendet, myndigheter och grannar. Med 

växande diskriminering, ohälsa och bristande framtidstro bland unga.”  
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Målet är socialt hållbar 

utveckling inom ramen för 

naturens gränser och med 

ekonomin som verktyg.  

  

 



Globalt – nationellt – lokalt 

Sustainable Sydney 2030 

Sustainable Vancouver 

Cincinatti, Ohio, US 

Brügge, Belgien 

Göteborg – en hållbar stad 

http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo/Nyheter-om-social-hallbarhet/Nyhetsbrev-6.html


Att vara processägare 
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• Allas ansvar att arbeta med de 

politiska målen 

• Processägaren ska stödja övriga 

nämnder och styrelser i staden i 

arbetet med de politiska målen  

 



Utgångspunkt och organisering 

8 

• Politiskt mål: Göteborg ska vara en jämlik stad. 

 

• Tvärsektoriell organisering för utvecklad styrning 

och ledning etablerad 

 



SKAPA  

känsla av 
angelägenhet 

BYGG  

guidande 
koalitioner, 
nätverk och 
strukturer för 
förändringen 

FORMULERA 

strategisk 
vision, initiativ  
& strategi för 
förändringen 

VÄRVA 
ambassadörer 

FÖRMEDLA 
visionen 

MÖJLIGGÖR  

delaktighet & 
handling 

AVLÄGSNA 
hinder 

GENERERA 
SNABBA 

RESULTAT 

övertygar 
tvivlare och 

skapar 
engagemang 

BIBEHÅLL  

framåtandan 
och stärk 

förändrings-
energin 

BEFÄSTA 

förändringen i 
verksamhets-

kulturen 

Leda förändring i en stor 

organisation 
 



Fokusområde 5 
 
 
Strukturella och övergripande 
förutsättningar 
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Fokusområde 5 
Strukturella och övergripande förutsättningar 
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• Organisera för hållbar styrning och ledning 

• Etablera en social investeringspolicy 

• Gör konsekvensbedömningar av beslut 

• Arbeta aktivt med uppföljning och analys 

• Arbeta med kunskapsallianser 

• Arbeta för social sammanhållning 
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• Program för ett Jämlikt Göteborg – uppdrag 2017 

– Tas fram i bred samverkan 

– Kopplas till nationell nivå, kommissionen för jämlik hälsa 

– Bygga vidare på etablerade strukturer och arbete 

– Utvecklat fokus på mänskliga rättigheter 

– Integrera frågor om demokrati och delaktighet 

 

• ”Tvärsektoriell organisering för utvecklad styrning och 

ledning etablerad” 

 

 

Organisera för  
hållbar styrning och ledning 



Arbeta med kunskapsallianser 
Arbeta för social sammanhållning 
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• Samverkansallianser initierade med externa parter  

– VGR 

– Polisen 

– Idéburen sektor 

– Akademin 

– Näringslivet 

 

• Idésluss 

 



 

•CV-workshop 

•Fritidsaktiviteter för    

nyanlända 

•Läxhjälp 

•”Slussar” med 

matchning t.ex. 

praktikplatser/praktikan

ter, volontärer, etc 

 

Idésluss för social hållbarhet 

Dessutom:  

Fortsatt samverkan mellan deltagarna 

utanför idéslussens ramar 
 

Lundby har genomfört 

tre idéslussar med 

temat 

 

Förbättrad 

integration av 

nyanlända. 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK31svDWn8gCFcnYGgod_dgDGw&url=http://arbetsformedlingen.se/&psig=AFQjCNHvlxjYr7or0DAdXY_IC3zD5qWT8g&ust=1443734077853669


Etablera en social investeringspolicy 
Gör konsekvensbedömningar av beslut 
Arbeta aktivt med uppföljning och analys 
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• Utredning om samhällsekonomiska beräkningar 

pågår - uppdrag 2017. 

 

• Diskussion om logikkedjor för att stärka 

målstyrning och uppföljning. 

 



Kompetensutveckling  

• 7,5-poängutbildning för beslutsfattare planeras. Start 2017. 

• Web-utbildning. Planering pågår. 

• Årlig konferens. 

• "Forum Jämlik stad" etablerad seminarieserie. 

 

Organisera för hållbar styrning och ledning 

- Öka beslutsfattares kunskap om skillnader i livsvillkor och hälsa 



 

– När barnens behov ställs emot den 

ekonomiska situationen 

– När akuta behov ställs emot 

förebyggande insatser 

– När olika gruppers behov ställs mot 

varandra 

 

 

 

Målkonflikter… 



 

 

 

JÄMLIKT GÖTEBORG 

Facebook: Jämlikt Göteborg 

Twitter: @JamliktGoteborg 

Webb: www.goteborg.se/jamlikt 

 

http://www.goteborg.se/socialresurs
http://www.goteborg.se/socialresurs
http://www.goteborg.se/socialresurs

