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Jämlikhet 
 
Bättre koordinering för ökad skolnärvaro, 0,7 mkr  
Färska studier visar att det i många skolor pågår ett bra arbete med 
skolnärvaro/skolfrånvaro. Med dessa medel för utveckling och kvalitetssäkring ska 
koordineringen stärkas. Denna funktion ska sprida kunskap och erfarenheter samt 
utveckla stödjande strukturer för ett systematiskt närvaroarbete. 
 

Förstärkta jämlikhetsinsatser i de socioekonomiskt mest utsatta områdena, 5 mkr 
Medlen ska fördelas till lokala satsningar för att bl a förbättra ungas situation, stimulera 
föreningslivet, vitalisera demokratin och öka tryggheten i dessa områden. Fokus ska 
ligga på insatser som görs i bred samverkan. För att arbetet ska ge resultat behöver 
staden koordinera internt (Framtidenkoncernen, Social resursnämnd, 
stadsdelsnämnderna m fl) och externt (myndigheter, civilsamhället, näringslivet). 
 

Utvidgning av de familjecentrerade arbetssättet till skolåldern, 0,5 mkr  
Utvecklingen av det familjecentrerade arbetssättet, som så långt fokuserat på de yngsta 
barnen, ska nu även omfatta familjer med barn i skolåldern. I ett första steg ska det 
göras en kompetenssatsning för personal i skolan och andra verksamheter för att 
utveckla samspelet med vårdnadshavarna. 
 

 

Mänskliga rättigheter 
 
Skapa ett familjecenter genom idéburet offentligt partnerskap för utsatta EU-medborgare 
och papperslösa personer, 10 mkr 
Göteborgs Stad ska skapa ett familjecenter genom idéburet offentligt partnerskap för 
utsatta EU-medborgare och papperslösa personer med särskilt fokus på barn, unga och 
familjer. Genom familjecentret ska det ges möjlighet till socialt stöd på olika lång sikt. 
Centret ska vara ett viktigt stöd i kontakter med skola och andra utbildningsanordnare 
samt kunna bistå med läxhjälp. Centret ska också fungera som en brygga och stöd 
mellan enskilda personer och myndigheter. Satsningen expanderar 2019 och 2020 till 
12 respektive 18 miljoner kronor. 
 
 

Jämställdhet 
Insatser för skyddat boende, 2 mkr 
Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska fortsätta utvecklas. Därför 
satsar vi två miljoner för att inrätta fler skyddade boenden och utslussningslägenheter. 
Medel till Social resursnämnd. 
 
 

Demokrati 
Ökat valdeltagande, 3 mkr 
Valdeltagandet skiljer sig stort över staden. För att nå personer som inte vanligtvis 
använder sin rösträtt behöver uppsökande aktiviteter genomföras. Fokus ska ligga på de 
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områden i staden som har lägst valdeltagande. Medel till Nämnden för konsument och 
medborgarservice. 
 

Förstärkning av Integrationscentrum, 4 mkr 
Denna förstärkning har särskilt fokus på ensamkommande barn/unga vuxna. Många är 
utan god man eller annat vuxenstöd. Här kan integrationscentrum vara till stöd.  
 
Ungas organisering, 2 mkr 
Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- eller 
fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring demokrati, mänskliga 
rättigheter, antirasism och feminism. Det är viktigt att nå de ungdomar som normalt 
inte nås av exempelvis fritidsgårdar. Nämnderna ska dels göra detta i samverkan med 
fältarbetarnas uppsökande arbete för att nå unga som står långt utanför samhället och 
dels arbeta ihop med fritidsgårdar och ungdomsföreningar för att ta fram initiativ 
baserade på vilka behov som målgruppen anser finnas för att stärka ungas egenmakt. 
 
 

Fritid, idrott och förening 
 
Samarbete med skolidrottsförbundet, 1 mkr 
Skolidrottsförbundet arbetar med att dra igång skolidrottsföreningar på skolor runt om i 
Sverige. Det handlar om att kunna idrotta direkt efter skoltid och få ett maximalt 
utnyttjande av halltid mellan skolidrotten och föreningsidrotten. Föreningsformen 
baseras inte på idrottsgren utan på eget engagemang från deltagarna. Det behövs 
kostnadstäckning för ingångsättning och underhåll/städning av befintligt 
material/lokaler. Förbundet stödjer med egen finansierad personal men behöver 
kontaktpersoner i kommunen. Målet är att föreningarna ska vara självgående efter 
uppstartsfas.  
 
Stärka föreningar administrativt i utsatta områden, 2 mkr 
Föreningar i socialt utsatta områden saknar ofta resurser/kompetens för att hantera 
den administration som krävs i dagsläget. Föreningarnas administrativa kompetens ska 
stärkas. Medel till Idrotts- och föreningsnämnden. 
 
Förmedlingstjänst av lokaler, 2,4 mkr 
Idrotts- och föreningsnämnden tilldelas medel för att förverkliga den förmedlingstjänst 
av lokaler som fullmäktige tidigare fattat beslut om. Medlen ska finansiera så väl ett 
utökat antal tjänst som IT-stöd. 
 
Kvibergs park, 0,7 mkr 
Idrotts- och föreningsnämnden tilldelas medel för att samordna arbetet av visionen. 
 
Överflytt av driften av Frölundabadet 
Driften av Frölundabadet flyttas till idrotts- och föreningsnämnden i enlighet med Bad- 
och simstrategin. De ekonomiska effekterna av detta hanteras i en kommande 
kompletteringsbudget. 
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Funktionsnedsättning 
 
Kompetensutveckling inom enkelt avhjälpta hinder, 1 mkr 
Bland bolag och förvaltningar behövs en ökad kännedom om och kunskap om stadens 
tillgänglighetsrådgivare, tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder.  
 

Ledsagare och handledarpersoner ska utbildas i förståelse kring användande av 
syntolkning, 0,7 mkr 
Ledsagare och handledare ska utbildas i användadet av syntolkning. Syntolkning som 
används i offentliga arrangemang som exempelvis teatrar, film m.m. Med särskilt fokus 
mot barn.   
 
Rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning , 0,5 mkr 
En rapport ska tas fram om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. 
Rapporten ska kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning och annat pågående arbete på området.  I stadens 
uppföljningar av sina verksamheter och statistik om befolkningen saknas idag 
indikatorer för funktionsnedsättning. Detta är särskilt problematiskt när det gäller 
skolan, där nationella undersökningar visar att unga med funktionsnedsättningar är 
särskilt utsatta för mobbning och mår sämre än andra barn.  
 
 

Individ- och familjeomsorg 
 
Ny utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet, 6 mkr 
Enheten ska via en mer systematisk verksamhetsutveckling – utifrån kunskapsbaserade 
metoder och arbetssätt – driva förbättringar inom socialtjänsten och på 
funktionshinderområdet. Detta är önskvärt inte minst i ett jämlikhetsperspektiv. 
Uppbyggnaden av den centrala enheten [4 mkr] ska matchas av en satsning på utökad 
kapacitet i stadsdelarna [2 mkr]. 
 
 

Tryggare Göteborg  
 
Öppet Göteborg: Utökade öppettider på bibliotek, fritidsgårdar och 
ungdomsverksamheter, 8 mkr  
Att hålla öppet längre på kvällarna är ett bra sätt att öka tryggheten i stadsmiljön. 
Öppna verksamheter ger mer av liv och rörelse och en blandning av folk. Dessutom 
innebär längre öppettider att unga har goda alternativ. Under 2018 ska ca 3-5 
verksamheter på olika håll i staden involveras. Om bemanning eller personalkompetens 
behöver ändras senare på kvällen ska sådana lösningar testas. 

 
Utredning om att öppna fler av stadens lokaler för föreningar, 0,5 mkr  
Inom staden finns många lokaler som står oanvända under kvällstid. Samtidigt lider 
föreningslivet av lokalbrist. Det borde vara möjligt att skapa en struktur där 
föreningarna i större utsträckning kan använda lokaler inom förskolan, skolan och andra 
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kommunala verksamheter. En lösning skulle exempelvis kunna vara att föra över 
kvällstidsansvaret för lokalerna till ett separat system. 
  

Purple Flag-satsning i centrum, 0,5 mkr  
Purple Flag-konceptet handlar om att i bred samverkan mellan olika aktörer skapa en 
aktiv och trygg stad även efter mörkrets inbrott. Med en levande kvällsekonomi blir 
stadsmiljön attraktiv för breda grupper under fler timmar på dygnet. Hos näringslivet 
planeras en Purple Flag-satsning i centrala Göteborg. Staden ska gå in och aktivt möta 
den satsningen. För att effektivt koordinera stadens olika aktörer i det arbetet behöver 
det tillskjutas resurser. 
 

Förstärkning av utåtriktat trygghetsarbete, 5 mkr  
Många människor i utsatta livssituationer rör sig i det offentliga rummet. Staden 
behöver bli bättre på att hantera detta. Trygghetsarbetet ska därför stärkas genom fler 
fältassistenter i socialt arbete, fler trygghetsvandringar, mer av trygghetsskapande 
närvaro samt ökad samverkan med ideell sektor. 
 
Utökad avhopparverksamhet, 2,5 mkr  
Under ett par år har det utvecklats ett välfungerande arbetssätt för att hjälpa personer 
som vill lämna kriminalitet och våldsbejakande extremism. Dessa medel ska säkra en 
stabil finansiering av verksamheten på en lite högre nivå än tidigare. Nämnden bör i 
utvecklingen av verksamheten säkerställa att aktuella samarbetspartners motverkar 
patriarkala mönster, använder evidensbaserade metoder och undviker att särbehandla 
individer p g a sjukdom eller liknande omständigheter. 
 

Fortsatt samordning mot radikalisering och våldsbejakande extremism, 2 mkr  
Det har på relativt kort tid skapats en fungerande samordningsfunktion mot 
radikalisering och våldsbejakande extremism. Denna funktion behöver utvecklas vidare. 
Avsikten är även här att säkra en långsiktigt stabil finansiering av verksamheten. 
 
 

Förskola och skola 
 
Förskolesatsning för att minska barngruppernas storlek, 50 mkr 
Förskolan får en ramhöjning 2018, vilken sedan höjs till 60 mkr 2019 och 70 mkr 2020 
för att minska barngruppernas storlek. 

 

Satsning på killar och feminism 3 mkr 
Tidigare har vi satsat på att erbjuda alla flickor i högstadiet feministiskt självförsvar. 
Parallellt med att det arbetet fortgår ska årskurs sju till nio ha frivillig verksamhet som 
riktar sig till pojkar och fokuserar på hur normer för maskulinitet kan ifrågasättas och 
förändras.  
 
Alla barn ska ges möjlighet till förskola  
Alla barn som vistas i Göteborg ska ges möjlighet att gå i förskola. Detta ligger i linje 
med det faktum att barn till papperslösa enligt skollagen har rätt att gå i grundskola och 
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att barnkonventionen ger alla barn rätt till lek och utveckling. Barn till papperslösa 
befinner sig i en särskilt utsatt situation.  
 
Höjd lön för rektorer och förskolechefer 15 mkr 
En lönesatsning för rektorer och förskolechefer ska genomföras. Vår ingång är att en 
bred och jämn lönehöjning ska göras för dessa, vilket ger runt 1600 kronor per månad i 
lönehöjning för samtliga rektorer och förskolechefer. Total kostnad blir 15 mkr inklusive 
ersättning till fristående verksamhet. 
 
Undanta karensdag för förskolepersonal mellan oktober till mars, 7,5 mkr  
Det är problematiskt när medarbetare blir sjuka på jobbet och ska betala sin egen 
sjukfrånvaro.  Nu undantar vi därför karensdagen för personal i förskolan, som under 
vinterhalvåret är hårt drabbade av smitta från förskolebarnen. Det är en viktig 
jämställdhetsfråga och bidrar förhoppningsvis även till att färre barn blir sjuka. 
Helårseffekten blir 15 mkr. 
 
 

Äldre 
 
Demensteam inom hemtjänsten, 15 mkr 
Tvärprofessionella demensteam ska inrättas i alla stadsdelar. Teamen ska arbeta både 
konsultativt och individuellt. De ska arbeta stödjande mot personer med 
demenssjukdom men också bistå genom handledning, utbildning och individuella 
kontakter för att se till att den enskilde och närstående får stöd. 

 
Gemenskapsboende för seniorer, 0,8 mkr  
För ökat inrättande av gemenskapsboende för seniorer. Gemenskapsboende är en 
boendeform för seniorer som är intresserade av ett socialt liv och vill umgås aktivt med 
sina grannar. Särskilt fokus ska ligga på äldre HBTQ-personer. Uppdrag till AB Framtiden 
samt Fastighetsnämnden. Medel till Fastighetsnämnden.  
 
 

Miljö och klimat 
 
Klimatmedel,10 mkr samt 80 mkr i investering 
Klimatutmaningen är vår tids stora utmaning. I budget 2017 tillsattes en utredning för 
att ta reda på vad som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 
1,5-gradersmålet. Resultatet av denna presenteras i slutet av 2017. För att ta ett första 
steg för att förverkliga denna avsätts 10 mkr till Miljö- och klimatnämnden. Summan 
höjs till 15 mkr 2020. Nämnden ska utifrån vad utredningen kommer fram till kanalisera 
dessa vidare till mest lämpad verksamhet. Det avsätts även 80 mkr till 
klimatinvesteringar som fördelats lika mellan Park- och naturnämnden och 
Fastighetsnämnden. Om utredningen landar i en bättre fördelning av 
investeringsmedlen, så kan en omfördelning av investeringsmedlen ske. 
 
 



 
   

7 

Samordning och ansvarsfördelning klimatanpassning, 0,7 mkr 
Parallellt med det förebyggande klimatarbetet behöver vi anpassa staden för att kunna 
hantera de effekter av klimatförändringen som kommer. Kommunstyrelsen stärks med 
resurser för att samordna stadens arbete med åtgärder för klimatanpassning. En 
eventuell annan placering får övervägas i samband med facknämndsöversynen. 
 
Utökat ansvar för dagvatten hos Kretslopp- och vattennämnden, 3 mkr 
Kretslopp- och vattennämnden får ett utökat ansvar för dagvatten och skyfall, där de 
kommer skapa en specialgrupp som bidrar till hela stadens kompetens i området. 2018 
skjuts 3 mkr till för detta, vilket sedan ökar till 4 mkr 2019 och 5 mkr 2020. Av dessa 
kommer 1 mkr 2018, 1 mkr 2019 och 1,5 mkr 2020 att delfinansieras av Trafiknämnden 
(30 %), Park- och naturnämnden (30 %) Fastighetsnämnden (20 %)och Miljö- och 
Klimatnämnden (20 %), vilka den nya dagvattengruppen förväntas stödja.  
 
Minskad påverkan av läkemedelsrester 
Gryaab ges i uppdrag att utreda hur läkemedelsresters påverkan på naturen kan minska 
genom avloppsrening vid Ryaverket. Ekonomiska konsekvenser av detta förväntas 
kunna tas av bolaget. 
 
Utredning i syfte att användandet av engångsartiklar ska minska, 0,5 mkr 
En utredning om att minska användningen av engångsartiklar, särskilt sådana av plast, i 
kommunens verksamheter ska genomföras av Kretslopp och vattennämnden.  
 
Hållbarhetsbidraget läggs på Fastighetsnämnden, 1 mkr 
Hållbarhetsbidraget om 1 mkr som ska ge privatpersoner och föreningar en möjlighet 
att genomföra goda miljöinitiativ, introducerades i 2017 års budget. Den större 
utredningen om föreningsbidrag där hållbarhetsbidraget tänkts att ingå i, har blivit 
försenad. Därför läggs nu medlen ut till Fastighetsnämnden att fördela i väntan på att 
utredningen blir klar. Nämnden kan söka samverkan med miljö- och klimatnämnden i 
framtagandet av kriterierna för bidraget. 
 
 

Stadsutveckling och bostäder 
 
Stimulansmedel bostadsbyggande permanentas  
Det är avgörande för staden att öka bostadsbyggandet, därför permanentar vi de 
stimulansmedel som utbetalades i vinterns kompletteringsbudget om 18 mkr enligt 
nedan tabell. 

 
 
 
Belopp i tkr 

Särskilda spår för 
ökat bostads-

byggande 

Kompetens-
utveckling och 

resurser för ökat 
bostads-byggande 

Jämlikt Göteborg 

TN 3 400 1 350  

BN 5 500 1 000 1 000 

FN 5 100 650  

Total 14 000 3 000 1 000 
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Utveckling av Galaxen i Bergsjön till bemannad lekplats, 2 mkr samt 3 mkr investering  

Bemannade lekplatser bidrar till trivsel, trygghet och engagemang. Detta är ett bra sätt 
att, i samverkan med exempelvis föreningar och stadsdelsnämndernas 
fritidsverksamhet, lyfta närområdet. Galaxen blir den femte i raden av bemannade 
lekplatser. 
 
Förstärkning av Park- och naturnämnden samt Kulturnämnden för stadsutveckling 
Park och natur tillskjuts 1,75 mkr med anledning av utökat behov kopplat till 
västsvenska paketet, jubileumsparken och BoStad 2021. Kulturnämnden tillskjuts 1 mkr 
för arbete kopplat till västsvenska paketet. 
 
Nya våtmarker ska anläggas, 0,75 mkr samt 8 mkr i investering 
Budgeten innehåller en generell våtmarkssatsning om 8 mkr investering till Park- och 
natur, samt en driftsökning på området om 0,75 mkr årligen. Syftet är att stärka stadens 
arbete med dagvatten och biologisk mångfald. Medlen ger möjlighet att genomföra 
åtgärder enligt den inventering av våtmarker som tagits fram av Park- och 
naturnämnden och den kartläggning av avrinningsområden/vattendrag som Kretslopp- 
och vattennämnden arbetar med.  
 
Fler cykelkök, 2 mkr 
Verksamheten med cykelkök ska spridas till fler stadsdelar. Social resurs får en 
förstärkning för arbetet. 
 
Fler besökare till Vättlefjäll, 2 mkr 
Vättlefjäll är ett fantastiskt naturområde i nordöstra Göteborg. Vi anser att det är en 
underutnyttjad resurs och att fler göteborgare borde ta del av områdets flora och 
fauna. För att tillgängliggöra området för fler göteborgare stärker vi upp driften hos 
Park och Naturnämnden. Insatserna kan vara både av fysisk som informativ karaktär. 
 
 

Trafik 

 
Gång och cykelbro, 5 mkr i investering 
Arbetet med att väva ihop staden behöver fortsätta. Som en del av detta ska en gång- 
och cykelbro förberedas i samband med Älvstadsarbetet. För detta avsätts 
investeringsmedel till Trafiknämnden för investeringsperioden.  
 
Förlängning av ElectriCity, 1,7 mkr 
Satsningen på ElectriCity, alltså de populära elbussarna på linje 55, förlängs med 2,5 år 
till utgången av 2020. En halvårskostnad för 2018 följs sedan av helårskostnader på 3,4 
mkr för 2019 och 2020.  
 

Finansiering av ny älvskyttel, 2 mkr 
Finansieringen av den tredje älvskytteln säkras. En halvårskostnad för 2018 följs av 
helårskostnader på 4 mkr för 2019 och 2020.  
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Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
 

Specialåtgärder för stärkt etablering på arbetsmarknaden, 10 mkr  
För de grupper som står långt från arbetsmarknaden, inte minst nyanlända med kort 
utbildning, behövs specialutformade insatser. Behovet kommer att öka under vintern-
våren 2018-19 när många nyanlända efter etableringsperioden övergår i stadens 
ansvar. Så långt har insatser såsom "Talangkoncepten" och "Flexication" med goda 
resultat använts för ändamålet. Detta arbete ska nu utökas. 
 
 

Näringsliv 
 

Förstärkning av företagslotsen under byggtiden, 2 mkr  
Genom bl a Västsvenska paketet kommer staden de kommande åren att präglas av 
byggnationer. För vissa företag väntar en turbulent tid – med varierande möjligheter att 
ta emot kunder/leverantörer, bullerstörningar, tillfälliga flyttar, ändrade förutsättningar 
för tillstånd etc. Då behövs extrakapacitet hos företagslotsen för att underlätta 
kontakterna med olika delar av Göteborgs Stad. 
 
Solparker 0,5 mkr 
Fastighetsnämnden får tillsammans med Göteborg Energi i uppdrag att utreda 
möjligheterna och konsekvenserna av att avsätta mark och tak för att bygga solparker 
där mindre aktörer kan gå in i delägarskap. Skulle nämnden anse att utredningen är 
positiv att gå vidare med, så finns en löpande finansiering om 0,5 mkr årligen att 
använda till det. 
 
Utredning om hur staden kan dra nytta av tekniska framsteg i transportsektorn, 0,5 mkr 
Automatisering, elektrifiering och digitalisering är innovationsprocesser som kommer 
att förändra förutsättningarna för olika typer av fordon i stadsmiljön. Utredningen ska 
besvara frågor kring hur staden kan utnyttja framstegen på bästa sätt, vad som behövs i 
form av stödjande infrastruktur och hur innovationerna ska vävas in i stadslivet. 
 
 

Turism och evenemang 
 

Jubileumskonst i Biskopsgården  
Under Göteborgs stads 400-årsfirande 2021 ska en Open Art-utställning i Biskopsgården 
vara en del av firandet. Open Art finns i flera städer och innebär att konst ställs ut på 
offentliga platser. Det innebär möjligheter för fler att ta del av konst i vardagen 
samtidigt som det förvandlar en hel stadsdel till en utflyktsplats. Det blir en biennal för 
samtidskonst med konstnärer från både Göteborg och övriga världen. Vi återkommer 
om detta och fler inriktningar för 2021-firandet. 
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Kultur 
 
Nya bokbussar, 1,25 mkr  
Bokbussarna är en central del i den uppsökande biblioteksverksamheten. De kör till ca 
100 förskolor och efter tidtabell till hållplatser i många bostadsområden. De nuvarande 
bokbussarna, 13 och 19 år gamla, är mycket omoderna och ska därför bytas ut. 
 

Fortsatt drift av biblioteksfilialen 300 kvadrat, 2 mkr  
Dessa medel ska användas för att säkra en stabil driftsfinansiering av den mycket 
välbesökta och populära filialen. 
 

Uppbyggnad av Världslitteraturhuset i Gamlestaden, 1,2 mkr 
Enligt aktuell plan ska Världslitteraturhuset öppna senhösten 2018. Detta ger en 
delårskostnad för 2018 som sedan följs av helårskostnader på 4,8 mkr för 2019 och 
framåt. 
 
Ungdomens hus i centrum, 0,5 mkr 

Vi vill utreda möjligheten till ett stort ungdomens hus i centrala Göteborg. Utredningen 
ska ta reda på vad unga vill att det skall finnas för verksamhet där och vad det skulle 
kosta att bedriva den verksamheten. 
 
 

Personal 
 
Fler innovativa projekt inom hållbart arbetsliv, 20 mkr  
I budgeten för 2017 skapades en pott med stimulansmedel för att främja ett hållbart 
arbetsliv. Inriktningen är att nämnderna ska kunna testa innovativa lösningar för att 
förbättra arbetsmiljön, ge mer tid till återhämtning och sänka sjuktalen. Denna pott ska 
nu utökas från 20 mkr till 40 mkr. 
 

Ökade insatser för att genomföra arbetsmiljöplaner, 4 mkr 
Under 2016 antogs nya handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukfrånvaron inom äldreomsorg, förskola och IFO-funktionshinder. Dessa medel går till 
stadsdelarna för att arbetet med planerna ska intensifieras. 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska sjukskrivningstalen, 4 mkr 
För att mer generellt lyfta stadens arbetsmiljöarbete krävs även en förstärkning av 
utvecklings- och koordineringsåtgärderna på central nivå. Stadsledningskontoret har 
påbörjat en process för att genom bl a metodförbättring och utbildningsinsatser trappa 
upp den systematiska uppföljningen av arbetsmiljöinsatserna samt öka kunskaperna om 
hur medarbetarna ska få en rimlig arbetsbelastning. Dessa medel ska användas för att få 
mer kraft i den processen. 
 
Minskning av heltidsmåttet för nattarbete, 10 mkr 
En grupp som är extra utsatt i ett hälsoperspektiv är de som jobbar natt. Att minska 
heltidsmåttet för nattarbete skulle sannolikt ha goda hälsoeffekter för denna personal. 
Till saken hör att Göteborgs Stad har ett längre heltidsmått än andra jämförbara 
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arbetsgivare. Nu satsas 10 mkr för att påbörja en sänkning av måttet. Det är ingen stor 
förändring, men i alla fall ett litet steg i rätt riktning. 
 
 

Inköp och upphandling 
 
En sammanhållen inköpsprocess, -5 mkr 
Staden gör inköp för ca 20 miljarder kr per år. Inköpsprocessen framstår dock som 
väldigt spretig. Med en starkare koordinering borde det vara möjligt att samla inköpen 
och sänka priserna på bred front. Även i detta fall handlar det om att påbörja ett 
reformarbete. Å ena sidan får Nämnden för inköp och upphandling 7,5 mkr för att 
etablera ett avancerat analyssystem för att följa stadens alla inköp i realtid. Med den 
överblicken blir det möjligt att genom ökad samordning köpa billigare. Å andra sidan får 
samtliga verksamheter i staden dela på en initial besparing på 12,5 mkr. 
 

Utökade resurser för uppföljning vid upphandling, 0,7 mkr 
Nämnden för inköp och upphandling tillskjuts medel 2018 som en engångssatsning att 
höja kompetensen inom djurskydd och sociala krav. 
 
 

Ekonomi 
 
Tillfälligt förstärkta lokalunderhållet permanentas  
Tidigare har vi avsatt 150 mkr i ökat underhåll för lokalnämnden. Den avsättningen har 
gjorts kommuncentralt för att under ett antal år kunna jobba ifatt ett eftersatt 
underhåll. Vi väljer nu att permanenta denna tillfälliga satsning och föra över medlen till 
Lokalnämndens ram. 
 
Ett vassare IT-arbete, -25 mkr  
Den finns en stor potential i att på samma gång utveckla och rationalisera IT-
hanteringen. Staden har högre IT-kostnader än jämförbara aktörer och behöver bli 
bättre koordinerad på området. Nämnden för Intraservice ska vara motor i en 
reformprocess som syftar till att genom mer av samordning och gemensamma lösningar 
minska IT-kostnaderna utan att utvecklingskraften försämras. Som en del i detta 
behöver Intraservice sänka sina utdebiterade internpriser. I den första fasen av 
processen kommer alla verksamheter i staden att för 2018 dela på en besparing på 25 
mkr. 
 

En smalare administration, -25 mkr 
Overhead- och administrationskostnaderna i stadens verksamheter kan sänkas. Därför 
ska samtliga nämnder påbörja ett arbete för att rationalisera sina utvecklings-, 
kommunikations- och ekonomiprocesser för en sammanlagd besparing på 25 mkr.  
 


