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MP, V, Fi  

Budget Park- och naturnämnden 2020 

I kommunfullmäktiges budget för år 2020 får Park- och naturnämnden i uppdrag att avveckla bemanningen 
vid lekplatser. De bemannade lekplatserna fyller en viktig funktion för stadens barn, inte minst i de 
socioekonomiskt utsatta områdena men också som mötesplats för barn och familjer från olika delar av 
staden.  

MP och V har i kommunstyrelsen lagt ett yrkande om att inte genomföra detta uppdrag. Yrkandet är i 
dagsläget bordlagt.  

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

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

2.1 Styrning och ledning 

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

2.1.1 Organisation 

 
Under 2019 genomfördes ett genomgripande organisationsutvecklingsarbete i 
projektform i förvaltningen. Ett av resultaten är en ny organisation som bättre möter de 
krav som ställs på förvaltningen och med fokus på dem vi är till för. Under 2020 
kommer arbetet med organisationsutvecklingen att drivas i linjen med fokus på 
kulturarbetet. Kultur och förhållningssätt påverkar alla arbetsområden och handlar om 
vilket slags medarbetarskap och ledarskap som uppmuntras, vilka värderingar och 
förhållningssätt som gäller i organisationen samt hur arbetsrelationer och arbetssätt 
fungerar. 

2.1.2 Samverkan inom strategisk stadsutveckling 

Inom Göteborgs Stad är det fyra nämnder som enligt sina reglementen har ett ansvar för 
den strategiska stadsutvecklingen. Dessa är byggnads-, fastighets-, park- och natur- 
samt trafiknämnden. De fyra nämnderna har ett flertal gemensamma angelägenheter och 
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respektive förvaltningar har ett kontinuerligt samarbete som behöver fortsätta, förstärkas 
och utvecklas ytterligare. 
De fyra förvaltningarna har olika ansvarsområden men förenas i den övergripande 
målsättningen att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. Under de 
senaste åren har ett antal dokument och arbetssätt utvecklats för att styra det 
gemensamma arbetet i rätt riktning. De fyra förvaltningarna arbetar kontinuerligt för att 
utveckla samarbetet ytterligare kring den gemensamma planeringen. Det handlar bland 
annat om att fördela ansvar, förbättra gemensamma processer och effektivisera 
gemensamma mötesformer för att kunna genomföra det gemensamma 
stadsutvecklingsuppdraget och korta tiden från planering till färdig stad. 
Att vara en av fyra planerande förvaltningar ger förvaltningen möjligheter och forum att 
medverka i. Härigenom skapas förutsättningar för förvaltningen att bidra med 
fackkompetens i ett tidigt skede, för bättre framförhållning och överblick som stöd för 
prioritering och resursplanering. Förvaltningens personalstyrka är antalsmässigt mindre 
än de tre andra förvaltningarnas, vilket kräver en tydlig prioritering för vilka uppdrag 
som förvaltningen ska delta aktivt i. 

2.2 HR och kommunikation 

Park- och naturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats och en förvaltning som 
erbjuder en god arbetsmiljö som utmanar och stimulerar genom hela arbetslivet. Ett 
tydligt, tillåtande och tryggt ledarskap skapar god arbetsmiljö och ger hållbara 
förutsättningar som skapar mervärde och kan bidra till en välfärd med kvalitet. Under 
2019 skapades en ny avdelning med ansvar för både HR- och kommunikation. Syftet 
med denna avdelning är att gemensamt över professionsgränserna stärka stödet inom 
förvaltningen i frågor som rör bland annat internkommunikation, kompetensförsörjning, 
programmet för attraktiv arbetsgivare samt organisations- och ledarutveckling. 
Kommunikation är såväl en ledningsprocess i förvaltningen som en stödprocess för 
verksamheten. Genom att utveckla förvaltningens och chefernas 
kommunikationskompetens så kan det kommunikativa ledarskapet få till stånd effektiva 
och ändamålsenliga kommunikationsinsatser till nytta för invånare och besökare. 
Förvaltningen kommer att arbeta med att implementera och följa upp Göteborgs Stads 
nya kommunikationspolicy under året. Det finns utifrån policyn flera områden som man 
behöver stärka för att förvaltningen ska utvecklas ytterligare till att vara en 
kommunikativ organisation, bl.a. hur man skapar ett öppet kommunikationsklimat, 
utvecklar förvaltningsledningens kommunikation och hur en modernare 
internkommunikation åstadkoms. Förvaltningen kommer även att arbeta tillsammans 
med andra förvaltningar i syfte att utveckla olika IT- stöd för att underlätta för 
invånarna och medarbetarna att kunna ta del av verksamheten. 

2.2.1 Attraktiv arbetsgivare 

Staden står inför stora rekryteringsutmaningar och ska leverera tjänster till en ökande 
befolkning, driva stora utvecklingsprojekt inom stadsutvecklingsområdet och utveckla 
verksamheten. Staden ska också fortsätta att skapa ett Göteborg med mer jämlika 
livsvillkor. Demografin i Göteborg visar att andelen äldre och unga ökar i relation till 
andelen arbetsföra. Stadens ekonomi riskerar där att hamna i obalans med större 
kostnader än intäkter då skatteintäkter från gruppen arbetsföra ska försörja en ökande 
andel barn, unga och äldre. I maj 2019 beslutades Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023. 
Tillsammans med de tekniska förvaltningarna kommer park- och naturförvaltningen att 
både inom HR- och kommunikationsområdet samverka och samarbeta inom 
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programmets tre målområden under perioden 2019-2023 i syfte att säkerställa att 
förvaltningen har de personella resurser som krävs för att kunna genomföra uppdragen. 
Programmets målområden är: 
Mål 1 - Vi är stolta över den nytta vi gör för dem vi är tillför 
Strategi 1a: Med ett ökat fokus på styrning och ledning av våra grunduppdrag, 
förbättrar vi förutsättningarna för medarbetar och chefer att skapa nytt för dem vi är 
till för, såväl i det dagliga arbetet som i utvecklingen av verksamheten.  
Strategi 1b: Vi utvecklar vår organisationskultur, så att tilliten ökar inom 
organisationen och mellan oss och dem vi är till för.  
Mål 2 - Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas 
Strategi 2a: Vi förbättrar och förenklar vårt arbetsmiljöarbete för att främja hälsa och 
förebygga och rehabilitera ohälsa.  
Strategi 2b: Vi stärker vår förmåga att leda verksamheten, oss själva och andra i 
förändring och utveckling. 
Mål 3 - Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare 
Strategi 3a: Vi bedriver ett aktivt, samordnat och långsiktigt arbete för att attrahera, 
utveckla och behålla medarbetare. 
Strategi 3b: Vi använder kompetensen ändamålsenligt genom nya sätt att organisera 
och bemanna arbetet. 
Strategi 3c: Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och förmåner 
Strategi 3d: Genom att kommunicera den nytta vi gör för dem vi är till för stärker vi 
Göteborgs Stads arbetsgivarvarumärke.  
 Förvaltningen har som ambition att ta fram en aktivitetsplan för programmet under 
2020, där vi utifrån angelägenhetsgrad och tidigare erfarenheter väljer ut några av de 8 
strategierna som prioriterade för året. 
  

2.2.2 Arbetsmiljö 

Förvaltningen arbetar systematiskt och strategiskt med hälso- och arbetsmiljöarbete. För 
att skapa ett hållbart arbetsliv kommer förvaltningen genomlysa arbetsmiljöarbetet för 
att se om det finns någon möjlighet till administrativ förenkling utifrån arbetet med 
attraktiv arbetsgivare. Målen som förvaltningen har är följande: 
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Förvaltningens hälso- och arbetsmiljöarbete ska leda till att ohälsotalen minskar. 
Nyckeltalen inom området som t ex sjukfrånvaro ska följas. Göteborgs Stad har också 
pekat ut tre områden som behöver prioriteras: 
1. Undanröja trakasserier och motverka mer subtila och omedvetna kränkande 
handlingar 
2. Fortsatt arbete med normmedvetet ledarskap 
3. Ett stärkt och fortsatt normkritiskt arbete och ökad HBTQ kompetens 
Förvaltningen kommer att utifrån resultatet i medarbetarenkäten genomföra aktiviteter 
där man ser att man behöver förstärka insatser utifrån dessa tre områden. Göteborgs 
Stad har ytterligare ett område som är prioriterat och det är att personalen ska erbjudas 
hälsosamtal och få rådgivning för att förbättra sin hälsa eller komma igång med 
livsstilsförändringar i syfte att förebygga ohälsa bland medarbetarna. Förvaltningen 
kommer att under 2020 att ta fram ett format som gör detta möjligt även för 
förvaltningens medarbetarna.  
  

2.2.3 Kompetensutveckling 

För att kunna behålla medarbetare med ändamålsenlig kompetens och för att utveckla 
förvaltningens effektivitet, behöver kompetensen höjas inom det digitala området för att 
i större utsträckning kunna efterfråga lösningar och ny teknik som kan underlätta 
arbetet. 
Under 2020 kommer en ny chefsnivå  (gruppchef) att införas och förvaltningen kommer 
att genomföra en utbildningsinsats riktad till denna nya gruppering. 
Förvaltningen samarbetar med övriga s.k. tekniska förvaltningar och bolag för att utröna 
gemensamma områden och kompetensutvecklingsbehov som samarbete kring kan 
utveckla och attrahera medarbetare inom till exempel stadsutvecklingsområdet. 

2.2.4 Utveckling inom personalområdet 

Förvaltningen kommer att följa utvecklingen inom HR-området genom att bland annat 
delta i olika forum inom Göteborgs Stad. Förvaltningen har för avsikt att ta del av hur 
olika trender inom HR-området skulle kunna utveckla förvaltningen inom exempelvis: 
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• Utvecklad statistik och nyckeltal som stöd till chefer 
• Användandet ny teknik, exempelvis AI (artificiell intelligens), digitalt stöd för 

nya medarbetare ("onboarding"). 
• "Millenials" - de digitalt infödda medarbetarna födda på 2000-talet kommer 

ställa krav på andra arbetssätt - hur möter vi dessa? 
• Medarbetarskap i fokus - istället för chefen - verktyg för självledarskap. 

2.2.5 Personalvolym och lönekostnad 

Personalen är förvaltningens viktigaste resurs för att klara välfärdsuppdraget. Därför 
behöver förvaltningen tillse att arbetsmiljön är god och rätt kompetens finns på rätt 
plats. För att klara både kvalitet och kompetensförsörjning i välfärden behöver 
förvaltningen fortsätta att se över arbetsorganisation, arbetsuppgifter, bemanning. 
För att uppfylla det långsiktiga målet inom staden att bidra till att minska stadens totala 
personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden så kommer förvaltningen följa 
upp detta regelbundet. 

2.3 Ekonomi 

Nämndens kommunbidrag har ökat med cirka 11 miljoner kronor till 279,4 miljoner 
kronor. Främst beror ökningen på satsningar på råttbekämpning och underhåll av 
mindre lekplatser. 
Kommunbidragshöjningen till trots så har förvaltningen haft svårt att nå budget i balans. 
Orsaken är främst ökade skötselkostnader i takt med att förvaltningen erhållit mer ytor 
utan kompensation att omhänderta och en ökad skötselkostnad, samt större 
uppdragsvolym då främst kopplad till stadsutvecklingsprocessen. För att nå budget i 
balans har förvaltningen arbetat med strategier för budgeten 2020. Strategierna är: 
- Skötselprioriteringar, grundläggande trivsel och trygghet, kvalitetshöjande insatser, 
risker och proaktiva åtgärder 
- En prioriteringsordning för uppdrag och projekt där förvaltningen gör en tydlig 
prioritering kring stadens stadsutvecklingsprojekt, nämndens utpekade uppdrag, 
förvaltningens ordinarie uppdrag och projekt kring planering, investering och underhåll 
samt övriga uppdrag och projekt som kommer under året. 
- Öka intäkterna, arrendeintäkter, arbetad tid på investeringar och 
arbetsmarknadsinsatser 
- Skapa organisatoriska förutsättningar för hållbart och effektivt ledar- och 
medarbetarskap 
- Nyttja gemensamma resurser inom egenregi på ett effektivt sätt 
- Allmän återhållsamhet 
Budgeten för 2020 är framtagen utifrån den nya organisationen som fastställdes under 
2019. 
Skötsel och anläggning arbetar enbart med intäktsfinansierad verksamhet. Omsättningen 
uppgår till drygt 400 miljoner kronor, varav cirka 70 miljoner kronor är internt inom 
förvaltningen. Förutom synergieffekten inom verksamheterna bidrar detta med 
ekonomisk stabilitet. Förvaltningens ekonomiska sårbarhet har i takt med den ökade 
omsättningen, minskat de senaste åren. Den främsta orsaken till omsättningsökningen är 
den intäktsfinansierade verksamheten. Avdelningens underskott från 2018 och 2019 
som till stor del orsakades av höga snöröjningskostnader samt verksamhetskostnader 
bedöms inför 2020 ha hanterats och avdelningen bedöms nu ha en budget i balans. 
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Förvaltningens verksamhet är till stor del väderberoende, vilket medför en rad olika 
ekonomiska avvikelser. Budgeten för en "normalvinter" är cirka 70-80 miljoner kronor, 
vilket beräknas täcka 6-7 snöfall med upp till 10 centimeters snödjup samt 70-80 
saltningstillfällen på bussgatorna och 20-25 sandningstillfällen i övrigt, då stenflis 
används. 
Förvaltningens skötsel- och underhållskostnader har de senaste åren ökat mer än 
indexuppräkningen vilket medför prioriteringar av de skötsel- och underhållsåtgärder 
som är möjliga att genomföra och stora ansträngningar för att klara behoven. 
Nivån på det egna kapitalet har under flera år varit 25 miljoner kronor och är därmed i 
nivå med stadens riktlinjer gällande nämndens volym på eget kapital. Dock resulterade 
2018 års bokslut i ett underskott vilket medförde att nivån på det egna kapitalet 
minskade med ca 2,5 mkr. 
Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska, tillsammans med de 
ekonomiska förutsättningarna, säkra god ekonomisk hushållning i hela kommunen. 
Olika verktyg används för att nämnden ska kunna bidra till detta. Samverkan mellan 
organisationer och verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn 
och gemensam bild av hur de gemensamma resurserna ska användas. 

2.3.1 Ekonomiska förutsättningar för 2020 

Nämnden kompenseras med cirka 2,5 procent för löneökningar och cirka 2 procent för 
prisökningar inklusive hyror. Nedanstående tabell visar park- och naturnämndens 
kommunbidrag från 2017 till och med 2020. I beloppen ingår även 
kompletteringsbudgetförändringar. 

År 2017 2018 2019 2020 

 Kommunbidrag 
(tkr)  

 238 250   235 800   268 497   279 400  

 

Budgetpost Belopp tkr 

 Budgetram 2019   268 497  

 Budgetram 2020   279 400  

 Förändrad ram   +10 903  

  

Index 5 066 

Kapitalkostnader 5 000 

Omorganisation -1 000 

Råttbekämpning 1 000 

Lekplatser 4 000 

Bemannad lek (halvårseffekt) -3 750 

Oförutsett 587 

 Totalt   +10 903  

 

 

Förvaltningens arbete med effektiviseringar 
Förvaltningen kommer att arbeta med följande förändringar för att möta kravet på 



12 

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

2.3.2 Budget per avdelning 

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

 Gemensam 
administration  

12200 42238 30038 

 Stadsutveckling  45 000 117 296 72296 

 Offentliga utemiljöer  40 000 218 912 178912 

 Skötsel anläggning  392000 392000 0 

 Arbetsmarknad  39000 40527 1527 

 
Förvaltningsgemensamt  

9 000 5 627 -3373 

 Totalt  537200 816600 279400 

 Avgår interna poster  -115000 -115000  

 Totalt externt  422200 701600 279400 

Förändring per avdelning jämfört med föregående år 
Nedan beskrivs förändringarna per avdelning gentemot 2019 års budgetanslag. Ökning 
av intäkter, kostnader eller kommunbidrag redovisas som + och minskning som -
. Beloppen är i tkr. 
Merparten av ramförändringarna gällande kommunbidrag hamnar oftast inom offentliga 
utemiljöer eftersom den avdelningen hanterar merparten av kommunbidraget. 
Ökningen inom administrationen hänförs till indexökningar. I samband med 
omorganisationen under 2019 överfördes cirka 30 mkr från administrationen till 
offentliga utemiljöer då hanteringen av rent och tryggt Göteborg och bemannad lek 
omfördelades till den nya avdelningen. 
Ökningen inom stadsutveckling beror främst på förändringen av 
exploateringsinvesteringarna som framöver kommer vidarefaktureras till 
Fastighetskontoret, samt kapitalkostnadsförändringar. 
Ökningen inom offentliga utemiljöer beror främst på satsningar på råttbekämpning och 
underhåll av mindre lekplatser. Avvecklingen av bemannade lekplatser beräknas få 
halvårseffekt. 
Omsättningsminskningen inom skötsel och anläggning beror på minskad omsättning 
inom anläggning samt uppsägningen av privata kunder för vinterväghållning. 
Arbetsmarknads förändring är främst indexrelaterad. 
Minskningen inom förvaltningsgemensamt hänförs till en post kopplat till 
organisationsöversynen som tagits bort. En post för oförutsett är budgeterat under 
förvaltningsgemensamt. 
Övriga ökningar är främst indexrelaterade. 
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Förändring per avdelning jmf föregående år 

Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag 

 Gemensam 
administration  

0 692 692 

 Stadsutveckling  11 000 16 532 5 532 

 Offentliga utemiljöer  -1 000 3 949 4 949 

 Skötsel anläggning  -10 000 -10 000 0 

 Arbetsmarknad  1 000 1 024 24 

 
Förvaltningsgemensamt  

0 -294 -294 

 Totalt  1 000 11 903 10 903 

 Avgår interna poster   -2 947   -2 947   0  

 Totalt externt   3 947   14 850   10 903  

2.3.3 Eget kapital 

  2017 2018 2019 (budget) 2019 
(prognos) 2020 (budget) 

 Eget kapital 
(tkr)  

 25 000   22 432   22 432   22 432   22 432  

Förvaltningens egna kapital har under flera år uppgått till 25 mkr, vilket är i nivå med 
rekommendationerna från kommunstyrelsen som är en nivå mellan 15-25 mkr. Eftersom 
helårsresultaten varit positiva har förvaltningen återredovisat medel till 
kommunstyrelsen. Dock resulterade 2018 års bokslut i ett underskott vilket medförde att 
nivån på det egna kapitalet minskade med ca 2,5 mkr. Eftersom 2019 års helårsprognos 
är enligt budget samt 2020 års budget inte har något budgeterat överskott förespås nivån 
på det egna kapitalet bli oförändrat. 
I beloppet ingår även Keillers Park egna kapital på 143 tkr vilket överfördes till park- 
och natur i början av 2013. 

2.3.4 Investeringar 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 105 mkr och för hela planperioden 2020-2023 
uppgår investeringsbudgeten till 370 mkr. Nedan återges en beskrivning utifrån 
respektive investeringsområde. 

Investeringsområden (mkr) Budget 2020 Totalt 2020-2023 

 Utveckling av lekmiljöer   19   76  

 Utveckling av park o 
naturområden  

 78   262  

 Trädplanteringar   8   32  

 Totalt   105   370  

Investeringsområde: Utveckling av lekmiljöer  
Investeringsram år 2020-2023: 76 mkr 
Park- och naturförvaltningen ansvarar idag för ungefär 280 små och stora lekplatser och 
300 aktivitetsytor som till exempel skateanläggningar, kickeplaner, beachvolleyplaner 
och utegym. Genom att fortsätta utveckla dessa anläggningar skapas nya lekmöjligheter, 
tillgängligheten ökas och barn och ungas fysiska miljöer blir mer attraktiva. 
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Förvaltningen satsar på utvecklingen av större lekplatser som blir spännande 
utflyktsmål för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av mindre 
lekplatserna ute i stadsdelarna som bidrar till en attraktiv vardagsmiljö för de närmast 
boende och som bidrar till grönstrategins mål avseende tillgång till bostadsnära park. 
Investeringsområde: Utveckling av park- och naturområden 
Investeringsram år 2020-2023: 262 mkr 
Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla stadens park- och naturområden så att 
de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och 
meningsfull fritid. Investeringarna består bland annat av att tillföra fler 
aktivitetsmöjligheter, förbättra tillgängligheten och att göra park- och naturområdena 
mer attraktiva vilket bidrar till att öka besökarantalen. 
Investeringarna berör både stadens stora stadsparker som till exempel Slottsskogen och 
Trädgårdsföreningen och många mindre stadsdelsparker i de olika stadsdelarna. 
Dessutom berörs stadens friluftsbad och friluftsområden som till exempel 
Delsjöområdet och Hisingsparken. Inom investeringsområdet hanteras även de första 
etapperna av förvaltningens stora upprustningsprojekt av Packhuskajen. 
Investeringsområde: Trädplanteringar 
Investeringsram år 2020-2023: 32 mkr 
Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och 
alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i 
samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och 
säkerhet. Kontinuerliga investeringar inom detta område är nödvändiga för att värna om 
och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i 
stadsrummet. 
Investeringarna omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få 
träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter 
genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd, 
öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel 
fruktlundar. 
Komponentavskrivning 
Staden införde komponentavskrivning 2017. Komponentavskrivning innebär att en 
anläggningstillgång delas upp i flera komponenter med olika avskrivningstid. 
Konsekvensen blir att delar av det planerade underhållet överförs till 
investeringsbudgeten i form av reinvesteringar vilket medför att driftsbudgeten för det 
planerade underhållet minskar och investeringsbudgeten ökar. Kapitalkostnaderna 
kommer även öka i takt med att investeringsvolymen ökar samt att avskrivningstiderna 
minskar efter genomgång av anläggningarnas livslängd. 
Enligt förvaltningens beräkningar har 8 mkr av driftsbudgeten för planerat underhåll 
överförts till investeringsbudgeten vid införandet i 2017 års budget. Därefter har 
komponentavskrivningarna ökat till 15 mkr inom befintlig investeringsram, vilket är på 
samma nivå som föregående år. 
Prioriteringsordning 
En allt växande exploateringstakt i staden skapar svårigheter att få fram resurser (såväl 
egen personal som konsulter och entreprenörer) till alla pågående projekt och att hinna 
genomföra dem inom utsatt tidplan. Idag räcker inte förvaltningens personalresurser för 
att kunna genomföra samtliga nödvändiga projekt. När förvaltningens 
bemanningsresurser är begränsade utgår förvaltningen från följande prioriteringsordning 
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för uppdrag och projekt under 2020: 
1. Planering och genomförande av stadens prioriterade stadsutvecklingsprojekt samt 
uppdrag i kommunfullmäktiges budget. 
2. Utpekade enskilda uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och park- 
och naturnämnden. 
3. Förvaltningens ordinarie uppdrag och projekt kring planering, investering och 
underhåll utifrån nämndens beslutade budget. 
4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året. 
Utöver denna prioriteringsordning har förvaltningen en kontinuerligt hög prioritering 
för åtgärdande av risker på förvaltningens anläggningar. 

2.3.5 Exploateringsinvesteringar 

Exploateringsinvesteringarna uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning. 
Investeringarna delas upp i lokala anläggningar, och så kallade 
”generalplaneanläggningar”. Lokala anläggningar är sådana att de till största delen är till 
nytta för de boende och verksamheten i det berörda området. ”Generalplanekostnader” 
är sådana som gagnar fler kommunmedlemmar än de inom det berörda området. 
Finansieringen av lokala investeringar finansieras i grunden genom så kallade 
gatukostnader och berör allmänplats, som härrör sig från det lokala projektet. 
Generalplankostnaderna kan inte enbart tas ut från det lokala projektet utan finansieras 
även över kommunens budget. 
Det är fastighetsnämnden som har uppdraget att samordna och redovisa de andra 
nämndernas behov av investeringar, samt belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd. 
Inför budget 2020 har en förändring genomförts som medfört att det ekonomiska 
ansvaret även överförts till Fastighetsnämnden. Vilket medför att park- och 
naturnämnden inte längre har någon exploateringsbudget att besluta om. Förvaltningen 
kommer vidarefakturera upparbetade investeringsutgifter för exploateringsprojekt 
löpande till Fastighetskontoret som kommer ha budget och uppföljningsansvaret. Efter 
anläggningens färdigställande kommer anläggningen föras över till park- och 
naturförvaltningen som belastas med kapitalkostnader. Exempelvis gäller detta 
Jubileumsparken. 
Staden har ändrat sin investeringsredovisning enligt en rekommendation om 
investeringsinkomster. Det medför att exploateringsanläggningar som förs över från 
Fastighetskontoret enbart har investeringsutgifter, tidigare överfördes även 
investeringsinkomsterna kopplat till exploateringen. Förändringen medför att 
kapitalkostnaderna kommer öka i takt med att nya anläggningar färdigställs och det blir 
angeläget framöver att säkerställa att förvaltningen får ekonomisk kompensation för 
dessa ökade kostnader. En rutinbeskrivning kommer tas fram i samråd med 
Fastighetskontoret för hur förändringen ska hanteras. 

2.3.6 Skötsel och underhåll 

Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största aktiva markförvaltare och 
ansvarar för en lång rad ytor och anläggningar som är av stor betydelse för stadens 
attraktionskraft, göteborgarnas livsmiljö och möjligheter till rekreation. Att kunna 
underhålla dessa anläggningar, det vill säga säkerställa att de inte tappar i värde, kvalitet 
och funktionalitet över tid, är en grundläggande uppgift för förvaltningen som 
markförvaltare. Förvaltningen har en rad olika anläggningar som grupperas i sex 
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kategorier enligt nedan. 

• Vegetationsytor (till exempel gräs, häckar, träd mm) 
• Parkmöblemang (till exempel bänkar, papperskorgar, skulpturer) 
• Lekplatser (till exempel lekredskap, kickeplaner) 
• Belagda ytor (till exempel gångvägar, trappor, torgytor) 
• Friluftsanläggningar (till exempel gångstråk, ridvägar, badplatser) 
• Konstruktioner och övriga anläggningar (till exempel kajer, toaletter) 

Utifrån de metoder som finns för att beräkna underhåll uppgår förvaltningens årliga 
behov till närmare 48 mkr under 2020. Det kommer att krävas stora ansträngningar att 
under de kommande åren kunna täcka behovet av underhållsåtgärder inom befintlig 
underhållsbudget, vilket även kommer att medföra bortprioriteringar under året. 
Förvaltningens underhållsplanering prioriterar anläggningar där det finns risk för skada 
för tredje man eller annans egendom. I de fall där en fullständig underhållsinsats inte 
kan genomföras kan en anläggning behöva stängas eller avvecklas. 
Förvaltningen har under några år inte fått kompensation för ökade skötsel och 
underhållskostnader i samband med att man fått utökat förvaltaransvar för nya ytor. 
Strategin för att hantera situationen har varit att i möjligaste mån bibehålla 
skötselnivåerna på bekostnad av underhållsåtgärder. 
Under 2020 kommer 15 mkr av förvaltningens underhållsbehov att hanteras som 
komponentavskrivningar i investeringsramen. Denna summa är ej medräknad i tabellen 
nedan. 

År Volym Planerat 
underhåll Reparationer Tillsyn och 

skötsel Totalt 

 Budget 2020  12 054 16 4 78 98 

 Budget 2019   12 047   15   4   76   95  

 Budget 2018   11 959   17   4   80   100  

 Budget 2017   11 955   21   4   78   103  

      

2.4 Omvärldsanalys 

Gemensam planering och arbetsprocesser 
Stadens ambitioner för stadsutveckling är fortsatt högre än vad stadens organisation och 
marknaden för tillfället kan möta. En ökad volym, en större komplexitet i de enskilda 
projekten och projektens påverkan på varandra i genomförandet ger i flera fall längre 
ledtider. Behov finns av större samordning för att minimera risker för kostnadsökningar 
och förskjutningar i tid. 
För att möjliggöra ökad genomförbarhet och kvalitet i leveranserna inom 
stadsutvecklingsområdet samverkar park- och naturförvaltningen med övriga 
förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet. Ett exempel på utvecklade arbetssätt är att 
förvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet tillsammans arbetar fram underlag till 
nämnderna inför beslut om prioriteringar och ambitioner för stadsutvecklingen. Arbetet 
med gemensam vidareutveckling av stadens projektportfölj och prioriteringsordning 
pågår, med ytterligare integrering av startplan, markanvisningsplan och 
investeringsplan. 
Som en konsekvens av detta arbete finns nu bättre planeringsmässiga förutsättningarna 
för ett ökat bostadsbyggande. I den gemensamma produktionsplaneringen, som beskrivs 
ovan, har de berörda förvaltningarna gjort ett omfattande analysarbete och över 50 000 
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bostäder ingår nu i planeringen. Det måste dock påpekas att det finns en del risker, 
såsom att nyproduktion på grund av resurs- och kompetensbrist inte sker i den takt som 
idag antas vara möjlig och att efterfrågan inte ökar i samma takt som det möjliga 
utbudet. Tecken på en avmattning på bostadsmarknaden iakktas, inte minst vad gäller 
byggsektorn. 
Den stadsutveckling som Göteborg står mitt i är i en omfattning som staden aldrig 
erfarit tidigare. Investeringar i nya bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur 
är större och mer komplexa än vad stadens verksamheter har varit vana vid eller är 
anpassade för. Nya stadenövergripande arbetssätt, ekonomimodeller och nya sätt att 
organisera projekt och verksamheter tas därför fram. Att driva stora gemensamma 
projekt i staden fordrar att förvaltningar och bolag har gemensamma stadenövergripande 
arbetsprocesser med fokus på slutliga leveranser ur ett helhetsperspektiv. 
En väl fungerande stad i ständig förändring  
De närmaste åren kommer boende, besökare och näringsliv i Göteborg att möta en stad i 
ständig förändring. Att leva upp till förväntningar om en attraktiv och väl fungerade 
stad under en intensiv stadsutvecklingsperiod medför såväl ökad leverans och i viss mån 
förändrat och utökat uppdrag. Många komplexa stadsutvecklings- och byggprojekt skall 
genomföras inom begränsade geografiska områden under de kommande åren. Detta 
ställer avancerade krav på planering och samordning mellan de stora projekten för att 
säkra framkomlighet, trygghet och stadens attraktivitet, men också på att 
stadsutvecklingsprocessen i tidigt planeringsskede tagit hänsyn till 
genomförbarhetsfrågorna ur ett helhetsperspektiv. 
Ökad konkurrens om kompetens och resurser  
För att staden skall klara sitt utökade uppdrag och bidra till stadens omfattande 
leveranser krävs både kompetens och resurser såväl bland stadens förvaltningar och 
bolag, som hos konsulter, entreprenörer och samarbetspartners. Förvaltningarna har de 
senaste åren haft stora resurs- och kompetensbehov och har en fortsatt hög 
rekryteringstakt. Staden och branschen i övrigt märker tydligt av den ökade 
konkurrensen om arbetskraft och kompetens inom samhällsbyggnadsområdet, både i 
rekryteringar och i upphandlingar. Det innebär att vissa kompetenser idag är svåra att 
hitta såväl vid rekryteringar som i upphandlingar. 
Att stadens förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet upplevs som 
attraktiva arbetsplatser av såväl befintliga som presumtiva medarbetare är en avgörande 
förutsättning för kompetensförsörjningen och stadens förmåga att genomföra våra 
uppdrag och därmed klara leveransen till kunder och uppdragsgivare. En god och 
långsiktigt hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och har möjlighet till utveckling är 
viktiga faktorer hos en attraktiv arbetsgivare. Stort fokus läggs därför inom 
trafikkontoret på fortsatt på utveckling av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, 
kultur och förhållningssätt, ledar- och medarbetarutveckling och utveckling av 
arbetssätt. 
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3 Riskhantering 
Förvaltningens samlade riskbedömning genomfördes i samband med nulägesanalysen 
2020. Riskerna är identifierade utifrån tre perspektiv: 

• Verksamheten inte klarar att utföra uppdraget 
• Verksamheten inte lever upp till gällande styrdokument 
• Risker för att oegentligheter, jäv eller annat oetiskt beteende förekommer.  

Utifrån riskbedömningen har förvaltningen tagit fram en intern kontrollplan för 2020. 
Planen presenteras i bilaga till budget 2020. 

3.1 Risker som kan innebära att verksamheten inte klarar att utföra 
uppdraget 

Beskrivning av risk Konsekvens av 
risk Möjlig åtgärd 

Sannolikhet 
för att risk 
ska inträffa 
(1-4) 

Konsekvens 
om risk 
inträffar (1-4) 

Att i tid kunna anpassa 
verksamheten till rådande 
konjunktur och 
ekonomiska 
förutsättningar. 

Verksamhets- och 
finansiellrisk 

Goda kunskaper 
och engagemang 
om 
omvärldsfaktorer 
som kan komma 
att påverka 
verksamheten, 

3 3 

Svårigheter att 
genomföra rätt 
rekryteringar samt 
behålla rätt kompetens. 

Verksamhets- och 
finansiellrisk. Kan 
innebära 
kompetensbrist och 
minskad mål- och 
uppdragsuppfyllnad. 

Förvaltningen 
arbetar med 
"Attraktiv 
arbetsgivare". 

3 3 

Extrem väder, som blåst 
och regn. 

Verksamhets- och 
finansiellrisk. Kan 
innebära stora 
skador på 
förvaltningens 
anläggningar och 
för tredje man. 

Förvaltningen 
arbetar med 
förebyggande 
underhållsåtgärder 
för robusta 
anläggningar samt 
tillsyn. Vidare sker 
ett aktivt arbete 
med 
förvaltningens 
kris- och 
säkerhetsarbete. 

3 3 

Olycka i anslutning till 
förvaltningens 
anläggningar, lekplatser, 
badplatser, träd och 
gångvägar, 

Verksamhets-, 
finansiell- och 
förtroende risk. Risk 
för tredje man. 

Förvaltningen 
arbetar med 
förebyggande 
underhållsåtgärder 
för robusta 
anläggningar samt 
tillsyn. Vidare sker 
ett aktivt arbete 
med 
förvaltningens 
kris- och 
säkerhetsarbete. 

2 3 

Att förvaltningen väljer att 
handla upp entreprenörer 
istället för att använda 
förvaltningens 
egenregiverksamhet 

Verksamhets-, 
finansiell- och 
förtroende risk. Risk 
för kompetenstapp 
samt övertalighet. 

Närmare 
samarbete mellan 
avdelningarna. 
Förbättrat 
kvalitetsarbete. 
Flexiblare 
organisation. 

2 3 
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Skred/ras i berg, mark 
och strandskoningar. 

Verksamhets- och 
finansiell risk. Kan 
innebära skada på 
förvaltningens 
anläggningar och 
risk för tredje man. 

Förvaltningen 
arbetar med 
förebyggande 
underhållsåtgärder 
för robusta 
anläggningar samt 
tillsyn. Vidare sker 
ett aktivt arbete 
med 
förvaltningens 
kris- och 
säkerhetsarbete. 

2 3 

Om förväntningarna på 
organisationsutvecklingen 
som inte infrias. 

Förtroenderisk. 
Medarbetarna 
tappar förtroendet 
för organisationen 
och ledningen kan 
leda till bristande 
mål- och 
uppdragsuppfyllelse 

Arbeta aktivt med 
kommunikation 
och deltagande i 
olika 
arbetsgrupper. 

2 3 

3.2 Risker som kan innebära att verksamheten inte lever upp till gällande 
styrdokument 

Beskrivning av 
risk 

Konsekvens av 
risk Möjlig åtgärd Sannolikhet att 

risk inträffar (1-4) 
Konsekvens om 
risk inträffar (1-4) 

Bristfällig 
kännedom om 
vilka 
styrdokument som 
styr och reglerar 
avdelning och 
dess 
verksamhetsom- 
råden 

Verksamhetsrisk. 
Om avdelning inte 
lever upp till 
gällande 
styrdokument. 

Intensifiera 
informationen i 
hela 
organisationen, 
om gällande 
styrdokument. 

2 4 

Rutiner och 
regelverk för kris 
och säkerhet följs 
inte/är inte kända. 

Verksamhetsrisk. 
Risk för ineffektivt 
säkerhets- och 
krisarbete. 

Kontinuerlig 
utbildning och 
uppföljning. 

2 4 

Lagar och riktlinjer 
följs inte vid inköp 
och 
upphandlingar. 

Finansiell, legal 
och förtroende 
risk. Risk för 
ekonomiska 
konsekvenser och 
förtroendefrågor. 

Kontinuerlig 
utbildning och 
uppföljning. 

2 3 

3.3 Risker för att oegentligheter, jäv eller annat oetiskt beteende 
förekommer 

Beskrivning av 
risk 

Konsekvens av 
risk Möjlig åtgärd Sannolikhet att 

risk inträffar (1-4) 
Konsekvens om 
risk inträffar (1-4) 

Lagar och riktlinjer 
följs inte vid inköp 
och upphandling 

Verksamhets-, 
finansiell-, legal- 
och förtroende 
risk. 

Kontinuerlig 
utbildning. 
Använda ramavtal 
i möjligaste mån, 
Uppföljning av 
avtalstrohet. Ta 
stöd av 
förvaltningens 
upphandlare. 

2 4 
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4 Grunduppdraget 
Nämndens grunduppdrag finns formulerat i reglementet. Kommunfullmäktige antog ett 
nytt reglemente för nämnden 2017-03-16. Grunduppdraget kommer främst att följas upp 
i uppföljningsrapporterna samt i årsrapporten. 
Park- och naturnämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och 
naturområden. Inom ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala och 
miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden. 
Nämnden har ansvar för att sköta, förvalta och utveckla följande områden och 
anläggningar: 
· stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan trafik samt annan 
för allmänheten tillgänglig mark av parkkaraktär. 
· stadens naturområden samt områden som enligt översiktsplan har stora frilufts-, natur- 
och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden och/eller skötselintressen finns. 
Naturreservat och områden med särskilda förordnanden om markanvändning. 
· park- och friluftsanläggningar lek- och badplatser samt stadens djurpark i 
Slottsskogen. 
· stadens skulpturer, fontäner samt stadens offentliga toaletter. 
· stadens vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar med tillhörande kajer och 
strandskoningar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- och 
skötselansvar. 
· skötseln av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom trafikområden och 
gatumark där skötseln inte ankommer på trafiknämnden. 
Park- och naturnämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra 
nämnder, samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i staden. Nämnden ska också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen. 
Park- och naturnämnden har särskilt ansvar för: 
· oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens 
naturstädning, om inte annan har denna uppgift. 
· upplåtelser av allmän platsmark och övrig mark som nämnden förvaltar om inte 
uppgiften anförtrotts trafiknämnden. 
Park- och naturnämnden har i uppdrag att efter beställning/överenskommelse 
· anlägga, underhålla och upprusta gatu-, park- och andra utemiljöer. 
· utföra och samordna barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning av 
allmänna gator, parker och andra platser för stadens nämnder och bolag. 
· bedriva annan med i första och andra punkterna förenlig komplementärverksamhet. 
· utföra arbetsmarknadspolitiska insatser åt arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden (NAV) eller andra nämnder när uppdraget faller utanför 
NAV:s ansvarsområde. 
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Huvudprocessen för förvaltningen är 

 

4.1 Planera 

Förvaltningen bidrar till att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och 
stadsrum i Göteborg. 
Tillsammans med byggnads-, fastighets- och trafiknämnden arbetar park- och 
naturnämnden fortsatt med den strategiska stadsutvecklingen. De fyra nämnderna har 
olika ansvarsområden utifrån sina reglementen, men förenas i det övergripande 
uppdraget att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. Förvaltningens 
målsättning är att park- och naturnämndens roll i stadens planprocess ska vara tydlig 
och bidra till en hållbar användning av stadens parker, naturområden och stadsrum. 
Det pågående arbetet med en ny översiktsplan för hela Göteborg och fördjupade 
översiktsplaner för centrala Göteborg samt för Högsbo-Frölunda kommer att beskriva 
de förutsättningar och målkonflikter som finns när staden ska fortsätta att växa. 
Förvaltningen deltar aktivt i dessa arbeten med sin kompetens för att belysa hur de 
gröna strukturerna kan bevaras och utvecklas i en växande stad. 
Arbetet med att skapa ett kulturreservat för Slottsskogen, som har inletts under 
stadsbyggnadskontorets ledning, är en viktig process för att definiera förutsättningarna 
för denna stadspark för framtiden. Förvaltningen har behov att kontinuerligt fortsätta att 
ta fram egna utredningar som exempelvis stadsdelsvisa grönplaner och 
parkutvecklingsplaner för att ha ett bra planeringsunderlag i stadens planprocesser och i 
egna upprustningsprojekt. 
Förvaltningen fortsätter att delta i planeringen och genomförandet av de stora 
stadengemensamma satsningarna kring bland annat Gamlestadens och Älvstadens 
delområden där utvecklingen av attraktiva kajstråk som är tillgängliga för göteborgarna 
och älvkantskydd som skyddar mot högre framtida vattennivåer är några viktiga 
frågeställningar. Förvaltningen deltar även i planeringen och genomförandet av ett stort 
antal både små och stora exploateringsprojekt i hela staden. 
Det stora bostadsbyggande som sker nu ställer stora krav på att tillskapa tillräckligt med 
offentlig friyta och allmän plats för att tillgodose göteborgarnas behov av parker och 
naturområden. I den täta staden finns det behov av att på vissa platser utreda 
samutnyttjande av mark. Samutnyttjande av mark, t ex mellan förskola och allmän plats 
eller mellan dagvattenhantering och allmänplats, kan vara möjlig och ge positiva 
effekter under rätt förutsättningar även om det skapar ett ökat tryck och slitage på den 
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begränsade mark som finns tillgänglig för allmänheten. Förvaltningen fortsätter att bidra 
med sin kunskap och kompetens i dessa processer för att åstadkomma en hållbar 
stadsutveckling ur både ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. 

4.2 Bygga 

I Göteborg har exploateringsvolymerna intensifierats under de senaste åren där många 
bygg- och anläggningsprojekt nu genomförs samtidigt på många olika platser i staden. 
Både Västlänken och Bostad2021 befinner sig i ett genomförandeskede där 
förvaltningen deltar på olika sätt. En allt högre exploateringstakt i staden och en 
ansträngd personalbemanning skapar stora svårigheter att få fram resurser, både egen 
personal och externa konsulter och entreprenörer, till alla pågående projekt och att hinna 
genomföra dem inom utsatt tidplan. 
Park- och naturförvaltningen planerar och bygger nya offentliga rum, parker och 
lekmiljöer och genomför trädplanteringar i anslutning till stadens många 
exploateringsprojekt. Några exempel på stora projekt där planeringsarbete pågår för 
utbyggnad under de kommande åren är Färjenäsparken i Lundby, Opalparken i 
Tynnered, Lillhagsparken i Backa och Järnvågen i Linnéstaden. Förvaltningen arbetar 
även med en första utbyggnadsetapp av Jubileumsparken i Frihamnen. Fram till 2023 
planeras här för nya parkanläggningar med bland annat en ny generationsövergripande 
utflyktslekplats med gröna miljöer för lek och lärande samt flexibla, urbana parkytor 
med plats för konst och evenemang. 
Förvaltningen har fortsatt stora behov att underhålla och utveckla befintliga 
anläggningar i parker och naturområden för att säkerställa att dessa förblir attraktiva, 
trygga och tillgängliga och möter göteborgarnas behov och önskemål. Områden där 
underhållet och utvecklingen är särskilt viktigt för att säkerställa säkerhet och trygghet 
är lekplatser och friluftsbad. Förvaltningen har även stora underhållsbehov kring bl.a. 
kajer, kanalmurar och bryggor som behöver utredas och genomföras under kommande 
år, dessa projekt är komplexa och kräver mycket tid och resurser. Att genomföra park- 
och naturnämndens uppdrag kring Skansberget och Keillers Park och att kunna göra 
trädplanteringar längs Vasagatan är exempel på andra angelägna projekt. 
Genom flexibilitet i vår egenregiorganisation och följsamhet till beställningar bidrar 
förvaltningen till stadens drift och underhåll samt stadsutvecklingsmål. 
Förvaltningens egenregiverksamhet utför anläggningsarbeten exempelvis lekplatser, 
naturstigar, cykelbanor, vägar och rondeller för stadens förvaltningar. Det finns 
möjligheter att vidareutveckla och utöka egenregiverksamheten för att möta de 
utmaningar för framtida anläggningsprojekt som staden står inför. 
Förvaltningen arbetar med att förbättra processerna för att öka kvaliteten och 
effektiviteten i byggprojekten. Förvaltningens bemanningsresurser är begränsade och 
utgår därför från förvaltningens prioriteringsordning för uppdrag och projekt. 
1. Planering och genomförande av stadens prioriterade stadsutvecklingsprojekt samt 
uppdrag i kommunfullmäktiges budget. 
2. Utpekade enskilda uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och park- 
och naturnämnden. 
3. Förvaltningens ordinarie uppdrag och projekt kring planering, investering och 
underhåll utifrån nämndens beslutade budget. 
4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året. 
Utöver denna prioriteringsordning har förvaltningen en kontinuerligt hög prioritering 
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för åtgärdande av risker på förvaltningens anläggningar. 
  

4.3 Sköta 

Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största markförvaltare och ansvarar för 
anläggningar som är av betydelse för stadens attraktionskraft, göteborgarnas livsmiljö 
och möjligheter till rekreation. Göteborg ska vara en trygg stad där alla göteborgare kan 
känna tillhörighet på offentliga platser. Stadens parker och naturområden kan bidra till 
detta genom att fungera som mötesplatser med blandade funktioner. Genom en god 
skötsel med städning, gräsklippning, vegetationsgallringar, klottersanering med mera, 
skapar förvaltningen trygga och trivsamma livsmiljöer. Förvaltningen förvaltar även 
stora delar av stadens naturområden, sjöar och vattendrag och viss del av havet. 
Förvaltningen har därmed ett stort ansvar och möjlighet att bidra till uppfyllelse av 
Göteborgs Stads miljömål genom skötsel och bevarande av dessa områden. 
Utöver de bostadsnära grönområdena så har förvaltningen ett omfattande 
naturvårdsuppdrag för att bevara och utveckla Göteborgs ekologiska värden och uppnå 
Göteborgs Stads miljömål. 
Ett kontinuerligt arbete med drift- och underhållsfrågor är väsentligt för att säkerställa 
att anläggningar och ytor inte tappar i värde, kvalitet och funktionalitet över tid. En 
ansträngd driftsbudget ställer höga krav på förvaltningen att identifiera effektiva och 
hållbara skötselformer. 
Förvaltningen vill fördjupa arbetet med att utveckla nya metoder och leda utvecklingen 
inom hållbar grön förvaltning. Det kan handla om att minska andelen traditionell 
parkskötsel till förmån för att testa nya metoder eller ny teknik. Det handlar till exempel 
om ökad samverkan mellan förvaltningen, akademin och näringslivet för att pröva och 
utveckla ny grön teknik och innovationer för skötseleffektiv parkförvaltning. 
Att förvaltningen utför arbeten i egen regi innebär en stor möjlighet att arbeta med 
miljöutveckling och elektrifiering av arbetsredskap och maskiner. Genom detta kan 
förvaltningen bidra till stadens miljömål om en fossilfri fordonsflotta 2023. 
Förvaltningen har ett pågående arbete om utveckling av skötseleffektiv gestaltning. Det 
är förvaltningens sätt att beskriva en väl avvägd hantering av ett antal aspekter för att 
kunna reducera dagligt behov av skötsel samt minimera kostsamma underhållsinsatser 
på sikt, utan att ge avkall på platsens kvalitet. Syftet är att i framtiden ha råd att 
underhålla och förvalta ytor på ett tillfredsställande sätt och att de upplevs som trygga 
och omhändertagna. 
Den mängd nya exploateringsprojekt som ska genomföras 2020 innebär att det blir ett 
intensivt år för förvaltningen. Det blir fler ytor och anläggningar som ska förvaltas, och 
det blir fler tvister och frågor kring markfrågor som ska hanteras. I en tätare stad med 
fler invånare och besökare ökar också antalet synpunkter och klagomål. De synpunkter 
som inkommer till förvaltningen har de senaste åren delvis förändrats till sin karaktär. 
De är av större komplexitet än förut och förväntningarna från medborgarna är ofta högre 
än vad förvaltningen kan leverera utifrån budget och uppdrag. 
Förvaltningen ser en växande utmaning i finansiering och prioritering utifrån 
klimatförändringar. Det kan handla om tidiga varma perioder som medför ökad 
nedskräpning på grund av att fler människor vistas utomhus och ett ökat behov av att 
vattna stadens träd. Ett annat exempel är kraftiga skyfall som ger skador på gångvägar i 
naturområden. Årliga stormar fäller många träd samt skadar bryggor och andra 
anläggningar vid badplatserna 
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När det gäller upplevelse av trygghet i den fysiska miljön, prioriteras arbetet med risk 
och säkerhet kring badplatser, lekplatser och träd. Park- och naturförvaltningen avser att 
tillsammans med övriga fackförvaltningar samverka om trygg i-arbetet som sker mellan 
polis och stadsdelsförvaltningar, utifrån den överenskommelse som finns om 
fokusområde 4, Jämlikt Göteborg. Det kan till exempel handla om att kraftsamla i ett 
visst geografiskt område, " särskilt utsatta områden", där förvaltningen kan påverka den 
fysiska miljön så att den blir mer rent, snyggt och tryggt. 
Den ökande nedskräpningen är en utmaning som kräver förebyggande arbete. Ett 
verktyg är att arbeta med människors attityder kring nedskräpning med kampanjer och 
metoder, samt kampanjen ”Vi håller rent” (före detta Förskolornas och skolornas 
vårstädning). 2019 års lyckade försök att på vissa badplatser ersätta sopkärl med en 
container prydd med ett tydligt budskap om var skräpet skall slängas kommer att 
fortsätta på ytterligare några platser. 
Förvaltningen har ansvaret för stadens strandstädning. I samverkan med 
kustkommunerna (Västkuststiftelsen) arbetar förvaltningen med att bättre och 
effektivare omhänderta marint skräp. Det ideella engagemanget har ökat genom 
strandstädarkartan där allmänheten kan markera skräp på stränder eller att de själva har 
städat där. Föreningar och även företag bidrar också med strandstädningsinsatser. 
Skötsel av de gröna ytorna bidrar med värdefulla ekosystemtjänster när staden utvecklas 
och förtätas. Parker och grönområden är livsviktiga rekreationsmiljöer, de bidrar också 
till att rena luft och vatten, reglera temperaturen, ta upp nederbörd och dämpa buller. 
Utifrån dessa förutsättningar är det angeläget att fortsätta utveckla ekologin som en 
central del i den fysiska planeringen. Förvaltningens kompetens om dessa frågor är ett 
viktigt bidrag i stadsplaneringen och vid framtagandet av kompensationsåtgärder vid 
exploatering. 
Förvaltningen genomför löpande naturvårdsinventeringar och biotopförbättringsprojekt 
som ökar den biologiska mångfalden, till exempel borttagning av vandringshinder för 
fisk, frihuggning av ekar, utgrävning av igenväxta våtmarker och bidrar därmed till flera 
av Stadens miljömål. Förvaltningen kommer att arbeta med strategierna i Stadens 
nyligen antagna program för biologisk mångfald. Fortsatt prioritering av viktiga 
biotoper som kräver skötsel kommer att göras. Det gäller slåtter av ängar, skötsel av 
våtmarker, bevarande av grova, äldre träd genom t ex frihuggning av ekar, 
biotopvårdande åtgärder i sjöar och vattendrag, röjning av kustnära områden. 
Förvaltningen ser möjligheter i att på sikt utöka egenregiverksamheten till att innefatta 
utföranden som idag är upphandlade entreprenader, exempelvis gräsklippning, men 
även att utöka verksamhetsområdet till att omfatta exempelvis arbete på delar av kajerna 
– där staden har ett stort behov under lång tid framöver. Vidare ser förvaltningen 
fördelar med att bygga upp kompetens och skapa en organisation som kan svara upp 
mot nuvarande och kommande vinteranbud för en mer samordnad och kontinuerlig 
vinterskötsel av staden. 
Vattenregleringen av Mölndalsån (från Härryda till havet) och broöppning och 
stängning sköts av egenregiverksamheten i förvaltningen. Det är uppdrag som är 
samhällsviktiga funktioner där staden besitter en stor kompetens och behöver kunna 
hantera vid krissituationer. Att ha en framförhållning i denna verksamhet innebär också 
att förvaltningen kan ha bättre förutsättningar att bygga verksamhet utifrån framtida 
behov. 
Insatser som förvaltningens arbetsmarknadslag genomför utgör ett komplement till 
ordinarie verksamhet, genom skötsel och underhåll i park- och naturområden samt 
friluftsbaden. Uppdragen kan innebära röjning och gallring av naturmark, slåtter och 
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andra naturvårdsåtgärder; löpande tillsyn, skötsel och upprustning av gång- och 
ridvägar, motionsspår, vandringsleder samt rast- och sittplatser, nybyggnation och 
reparation av broar och bryggor. Ett annat uppdrag för arbetsmarknadslagen är 
vegetationsgallring och renhållning i de "särskilt utsatta områden" med syfte att skapa 
rena, snygga och trygga miljöer. 
   

4.4 Aktivera 

Park och naturförvaltningens anläggningar och områden är gratis att använda och 
erbjuder stora möjligheter för alla göteborgare när det gäller rekreation, motion och 
andra aktiviteter. Målsättningen är att Göteborg ska upplevas som en inbjudande och 
öppen stad där det finns många möjligheter till upplevelser och aktiviteter i parker och i 
naturområden, som lockar människor till att besöka olika delar av staden. Förvaltningen 
ansvarar för cirka 12 000 hektar mark, som förutom att skötas och utvecklas ska 
aktiveras och göras tillgänglig. 
För den som tillbringar semestrar och lov hemma i Göteborg finns det stora möjligheter 
till positiva upplevelser i stadens parker och i natur- och friluftsområdena. Anläggningar 
som Trädgårdsföreningen, Slottsskogens djurpark med Barnens Zoo samt olika 
lekplatser är exempel på verksamheter som erbjuder ytterligare möjligheter och 
aktiviteter. Stadens 24 friluftsbad är värdefulla mötesplatser där göteborgare från alla 
delar av staden samt besökare och turister möts sommartid för bad och andra aktiviteter. 
Många reser från Göteborgs olika förorter för att komma till de mest besökta 
badplatserna vid till exempel Askim, Näset och Sillvik. 
I Trädgårdsföreningen uppgår antalet besökare till och med augusti (2019) till drygt 1,3 
miljoner, vilket är cirka 100 000 fler än vid samma tid förra året. Med Slottsskogens 3,5 
miljoner besökare så uppgår besökssiffran till 5 miljoner besökare i två av stadens mest 
centrala parker. Det har märkts en ytterligare ökning av antalet utomnordiska turister 
och det finns en stor efterfrågan på information på engelska. Förvaltningen kommer 
därför att påbörja för att se över hur parkinformationen kan utvecklas. 
Förvaltningens evenemangsverksamhet samordnar och utvecklar arbetet med att skapa 
mervärde för boende och besökare i parker och naturområden. Det kan handla om att 
lyfta fram de värden som finns på en plats och förstärka dessa, en plats unika karaktär 
med historisk anknytning eller hortikulturella värden. 
Förvaltningen bidrar till att Göteborg ska vara en attraktiv evenemangsstad. Flera av 
förvaltningens ytor är utsedda att vara stadens arenor för evenemang för exempelvis 
Kulturkalaset, barnteater eller konserter. Externa evenemang i förvaltningens parker 
kräver arbetsinsatser i form av planering och genomförande. Slottsskogen, 
Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken är de mest attraktiva och välbesökta 
evenemangsplatserna med till exempel Valborgsfirande, nationaldagsfirande, 
midsommarfirande, Pridefestival och Way out West. På flera platser arrangerar vi egna 
evenemang som lovaktiviteter, parkguidningar och utställningar. Förvaltningen arbetar 
även med att skapa nya evenemangsplatser i staden för att avlasta de befintliga platserna 
och möta ett ökande behov. Färjenäsparken är ett sådant exempel. 
Förvaltningen upplåter stadens mark- och vattenområden samt kiosk- och 
cafébyggnader som befinner sig inom förvaltarområdet. Ändamålen för upplåtelserna 
varierar. Upplåtelser sker av mark- och vattenområden för till exempel beteshagar, 
rasthagar, sjöbodar, båtplatser, kajplatser, fotbollsplaner, bangolfanläggningar, 
golfbanor, klubbhus, uppställning av bikupor, evenemang med mera. Syftet med dessa 
upplåtelser är att erbjuda service åt allmänheten, upprätthålla öppna landskap och gynna 
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biologisk mångfald samt ge ökade möjligheter till rekreation och fritid i staden. 
Genom att identifiera och utveckla fler evenemangsytor för upplåtelse på olika platser i 
Göteborg kan förvaltningen bidra till en ökad geografisk spridning av evenemangen. 
Förvaltningen har en riktlinje för utomhuspedagogisk verksamhet som syftar till att 
förmedla kunskap och upplevelser kring natur, hållbarhet, miljö och kulturhistoria. 
Genom att erbjuda exempelvis skolskogar, snorkelleder, museilektioner och möjlighet 
att få närkontakt med djur vid Barnens Zoo kan förvaltningen locka både barn och 
vuxna till rörelse och utomhusvistelse i olika park- och naturområden. Förvaltningen 
kommer att delta i Botaniska Trädgårdens nya projekt “Så vilda!” som beviljats 
forskningsmedel. 900 elever i Västsverige kommer att få så fröer av inhemska arter och 
studera samspelet mellan växter och pollinatörer. Det marina pedagogiska centret vid 
Askimsbadet fortsätter verksamheten och möjligheten att starta ett pedagogiskt center 
för sjö och skog i Delsjöområdet kommer att undersökas. 
Park- och naturförvaltningen ansvarar för ridvägar som anlagts för att barn- och 
ungdomsgrupper skall kunna rida ut. Planen för ridsport lyfter behov av ytterligare 
utbyggnad av ridvägar och ökat underhåll av befintliga ridvägar som inte ryms inom 
förvaltningens befintliga budget. Förvaltningen kommer under 2020 att påbörja en 
planering för att återkomma med budgetförutsättningar för ökat underhåll och 
utbyggnad av ridvägar. 
Avdelningen har under sommarhalvåret säsongsanställda som sköter strandstäd och 
badplatser runt omkring i Göteborg. Skötseln av dessa platser är viktiga, inte minst 
utifrån ett stadenperspektiv. Under sommaren är flera av dessa platser utflyktsmål och 
för många av de turister och människor som vistas i staden. Vidare innebär tjänsterna 
viktiga möjligheter för arbetstagarna inom arbetsmarknadslagen, ungdomar och 
feriearbetare att skaffa sig arbetslivserfarenhet och kunskap om förvaltningen och dess 
verksamhetsområden och möjligheter för framtida arbeten. Detta ser förvaltningen som 
en bidragande faktor i att marknadsföra Göteborgs stad som en attraktiv arbetsgivare 
och få flera av de medarbetare och unga som haft tidsbegränsade uppdrag inom 
förvaltningen att vilja söka sig tillbaka igen. 

4.5 Arbetsmarknadspolitiska insatser 

Förvaltningen bedriver idag arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med rätt till 
arbetsmarknadsinsatser. Bedömning och beslut om arbetsmarknadsinsats fattas av 
Arbetsförmedlingen. Arbetstagare rekryteras till förvaltningens verksamhet via 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Antalet deltagare baseras på en 
ettårig överenskommelse (170 platser år 2019). Målet för verksamheten är att öka 
arbetstagarens anställningsbarhet på den öppna arbetsmarknaden och därigenom öka 
förutsättningarna till självförsörjning i ett längre perspektiv. 
Arbetsrehabiliteringen baseras på en modell med salutogent perspektiv där grunden är 
att deltagaren under praktik och anställning får möjlighet till strukturerad och anpassad 
process.Tillägnade yrkeskunskaper och generella arbetslivskompetenser, psykosocial 
utveckling samt förbättrad hälsa hos arbetstagaren ökar förutsättningarna för 
egenförsörjning. Validering av kompetenser sker utifrån KUB-modellen (Kompetens, 
Utveckling, Bekräftelse). Deltagare som har eller avser att nå en reell kompetens som 
inte går att bedöma mot utbildningssystem får detta validerat. 
Arbetsuppgifterna, som utgörs av kvalitetshöjande insatser, utförs i ett anpassat tempo 
och beställs i huvudsak internt inom förvaltningen och staden. Metoden, den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen, är organiserade arbetsinsatser i form av arbetslag 
utformade med fokus på målgruppen och deras förutsättningar. De arbetsledande 
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funktionerna har dubbla uppdrag och kompetenser; arbetsrehabiliterande respektive 
tekniska kunskaper. Fokus ligger på det arbetsrehabiliterande uppdraget där särskild 
vikt läggs vid arbetsledarens förmåga att, utifrån individernas förutsättningar, handleda, 
motivera och stödja deltagarna i sin utveckling för att närma sig den ordinarie 
arbetsmarknaden. 
Verksamheten har en hög måluppfyllelse (2018: 42% av dem som slutade gick direkt 
vidare till ordinarie arbete). 
Under 2020 kommer verksamheten att fokusera på 

• Samverkansfrågor av strategisk karaktär mellan arbetsmarknad och 
vuxenutbildning och park och natur 

• Fortsatt hög kvalitet på arbetslivsinriktad rehabilitering.  

4.6 Verksamhetsöverföring av arbetsmarknadspolitiska insatser 

I kommunfullmäktiges budget anges att Nämnden för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning får i uppdrag att vara arbetsgivare för stadens samtliga 
arbetsmarknadsinsatser samt att Arbetsgivaransvaret för arbetsmarknadsinsatserna i 
nämnden (park och natur) överförs till Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. Förvaltningen kommer att, i samverkan med berörda parter, utforska 
konsekvenserna för att kunna förbereda för en sådan förändring. I arbetet kommer 
arbetsgivaransvaret särskilt att beaktas. Ett övertagande av anställningarna av 
arbetstagarna, dvs de personer som innehar en arbetsmarknadsinsats har påverkan på 
arbetsgivaransvaret för hela arbetsmarknadsinsatsen. En verksamhetsövergång av hela 
förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive medarbetare, arbetsledare, chefer, 
lokaler, inventarier, fordon, verktyg och överenskommelser med beställare av uppdrag 
med mera behöver noggrann och successiv hantering. Det ekonomiska och personella 
ansvaret följer då verksamheten. 
Befintlig modell för utförande av arbetsmarknadsinsatser bygger på att förvaltningen 
tillhandahåller platser, har en organisation för att utföra uppdragen i stadsrummet och 
möter målgrupperna utifrån deras behov. I överenskommelsen med arbetsmarknad och 
vuxenutbildningen anges årligen ett antal platser med ett utarbetat koncept till skillnad 
från de enskilda platserna, där arbetstagaren är placerad inom en ordinarie verksamhet.  
Park och naturs lagverksamhet utför en kvalitativt hög arbetsrehabilitering baserad på 
välbeprövade modeller för arbetslivsinriktad rehabilitering utförd av personal med 
dubbel kompetens, som är rekryterad för att möta målgruppen specifikt i såväl 
rehabilitering som arbetsledning. Det synbara och uppskattade resultat i stadsrummet 
som arbetsuppgifterna för med sig utgör ett framgångsrikt verktyg i rehabiliteringen av 
deltagarna. 
Arbetsgivaren kan delegera arbetsmiljöuppgifter till den organisation i vilken 
arbetsuppgiften utförs. Dock kan arbetsgivaren inte delegera eller avsäga sig 
rehabiliteringsansvaret. Då modellen som verksamheten arbetar utifrån bygger på att 
rehabilitering och utförande av arbetsuppgifter sker parallellt i lagverksamheten, av 
arbetsledare med båda perspektiven i fokus, blir detta en av frågorna att reda ut. 
Det ekonomiska utrymmet för att ha personal, lokaler, inventarier, fordon med mera 
beräknas på intäkter som baseras på antal arbetstagare. De kortsiktiga och sena 
överenskommelserna försvårar arbetet med långsiktiga strategier. Arbetsmarknad och 
vuxenutbildningen förfogar över rekryteringen av deltagare och då platser stått tomma 
under året har planeringsförutsättningarna försvårats, vilket ökar risken att 
arbetsmarknadsverksamheten inte får in målgruppsanpassade uppdrag i tillräcklig 
omfattning. 



29 

Under 2020 kommer förvaltningen att arbeta med att: 
Utreda konsekvensen av uppdraget  

• Efter tydliggörande av syfte starta ett utredningsarbete där bland annat 
konsekvenserna av beslutet/uppdraget beskrivs. Det omfattar konsekvenser för 
arbetstagare, förvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 
och göteborgaren på både kort och lång sikt. Konsekvenserna behöver även 
utredas utifrån Jämlik stad och målområdena Förutsättningar för arbete och 
Hållbara och jämlika livsmiljöer.  

Förbereda förändring 

• Framtagande av aktiviteter för genomförande   
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5 Stadengemensamma mål från Kommunfullmäktige 

5.1 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 
civilsamhälle och näringsliv 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.2 Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för 
boende och besökare 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.3 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.4 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.5 Göteborg är en trygg och välskött stad 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.6 Göteborgs byggs attraktivt, tätt och varierat 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.7 Tillsammans med civilsamhälle och privata aktörer möjliggörs 
naturupplevelser, fritid och rekreation samtidigt som den biologiska 
mångfalden och sammanhängande grönytor värnas 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.8 Göteborg är en ren och snygg stad 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 
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5.9 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.10 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.11 Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga 
realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering av 
kommande års investeringsprojekt 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.12 Samtliga nämnder och styrelser får uppdrag att sträva efter hög 
kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.13 Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbetet under hela planperioden. 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 

5.14 Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska 
stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under 
mandatperioden. 

Park- och naturförvaltningen kommer efter gemensamt arbete tillsammans med andra 
förvaltningar i staden att beskriva i verksamhetsplanen hur förvaltningen kommer att 
arbeta vidare för att bidra till måluppfyllelsen. 
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6 Kommunfullmäktiges mål för park- och naturnämnden 

6.1 Tillsammans med civilsamhälle och privata aktörer möjliggörs 
naturupplevelser, fritid och rekreation samtidigt som den biologiska 
mångfalden och sammanhängande grönytor värnas. 

Förvaltningen kommer att arbeta med att vidareutveckla samverkan med civilsamhället 
och privata aktörer. Något som kan ge mervärde i form av ett ökat engagemang och en 
bredare förståelse för natur- och friluftsvärden. Exempel på detta är samverkan med 
Sportfiskarna, där förvaltningen upplåter fiskerättigheter för allmänheten i sjöar. 
Sportfiskarna upplåter i sin tur fiskerättigheter samt gör biotop- och vattenvårdsåtgärder 
i samverkan med andra ideella föreningar. Förvaltningen avser fortsätta och utveckla 
samarbetet med cykelföreningar för att sköta och underhålla cykelstigar i naturområden. 
Förvaltningen samverkar även med ett antal föreningsdrivna bad och motionsspår i 
skärgården och vill fortsätta att utveckla detta. 
Då Göteborg är en växande stad ställs allt högre krav på samverkan mellan olika aktörer 
som ska samsas i stadens olika rum. Ett exempel kan vara samutnyttjande av lekplatser. 
Förutsättningarna för detta kommer att utredas under året. 

6.2 Göteborg är en ren och snygg stad. 

Förvaltningen arbetar för att Göteborg ska vara en ren och snygg stad bland annat 
genom att i samverkan med andra aktörer bidra till gemensamma städaktiviteter som 
exempelvis Volontärstädning och Stora vårstädningen. Förvaltningen arbetar också med 
attitydpåverkan (nudgning) och skräpmätningar. Kontinuerlig samverkan sker vidare 
med centrumföreningar samt inom ramen för Citysamverkan för att stadskärnan som 
ska upplevas som attraktiv, ren och trygg. 
Det finns otrygga miljöer som behöver omgestaltas fysiskt för att skapa trygghet och 
öka säkerheten. Dessa platser kan identifieras genom medborgardialoger och kontakt 
med andra förvaltningar och bolag inom staden. En trygghetsskapande faktor är god 
skötsel och att platser ser väl omhändertagna ut. Ett särskilt fokus kommer att läggas på 
de socialt utsatta stadsdelar. 
Inom stadens arbete med Jämlikt Göteborg – Fokusområde 4 fortsätter förvaltningen att 
bidra med insatser under 2020 som förbättrar livsvillkoren för alla göteborgare och 
skapar hälsofrämjande och hållbara miljöer. Här finns det ett särskilt fokus på insatser i 
de sju områden i Göteborg som betraktas som "särskilt utsatta områden". Även här 
kommer förvaltningens vardagsskötsel såsom städning, gräsklippning, klottersanering 
och vegetationsgallringar vara av stor betydelse.  
Arbetsmarknadslagens insatser utgör ett komplement till ordinarie verksamhet, genom 
kvalitetshöjande skötsel och underhåll i park- och naturområden, stadsrum samt 
friluftsbad. Uppdragen kan innebära röjning och gallring av naturmark, slåtter och andra 
naturvårdsåtgärder; löpande tillsyn, skötsel och upprustning av gång- och ridvägar, 
motionsspår, vandringsleder samt rast- och sittplatser, nybyggnation och reparation av 
broar och bryggor. Ett annat uppdrag för arbetsmarknadslagen är vegetationsgallring 
och renhållning i de "särskilt utsatta områden" med syfte att skapa rena, snygga och 
trygga miljöer. 
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7 Kommunfullmäktiges uppdrag till park- och naturnämnden 

7.1 Park- och naturnämnden får i uppdrag att samordna åtgärder för att 
möta Göteborgs råttproblem och ska tillsammans med berörda 
nämnder, fastighetsägare och näringsidkare arbeta fram en 
åtgärdsplan 

Skadedjursproblematiken i staden, främst det ökade antalet råttor, har vuxit till ett allt 
större problem. Antalet anmälningar från allmänhet, fastighetsägare och anlitade 
entreprenörer ökar stadigt. Förvaltningen avser att skapa ett projekt kring 
skadedjurssanering som innefattar bekämpning, extra saneringar på utsatta platser, 
metodutveckling och samverkan med fastighetsägare samt informationsinsatser. 
Förvaltningens kostnader för sanering under 2019 beräknas uppgå till 700 tkr, för att 
uppnå effekt beräknas behovet till det dubbla under 2020. 

7.2 Park- och naturnämnden får i uppdrag att, tillsammans med 
Trafiknämnden, utreda möjligheten att bötfälla nedskräpning av 
mindre skräpföremål, så som fimpar och tuggummi. I uppdraget ska 
nämnden titta på lagutrymmet att låta parkvakter/ordningsmän 
bötfälla nedskräpning. 

Förvaltningen kommer under 2020, tillsammans med Trafikkontoret, utreda möjligheten 
att bötfälla nedskräpning. 

7.3 Park- och naturnämnden får i uppdrag att främja och uppmuntra olika 
typer av samfälligheter och fastighetsägare att överta befintliga 
lekplatser och lekplatser som står i begrepp att avvecklas, samt 
området däromkring. 

Frågan behöver analyseras ytterligare för att säkerställa att förvaltningens lekplatser är 
utformade och anpassade enligt gällande riktlinje. Förvaltningen kommer i detta arbete 
att beakta möjligheten att låta andra aktörer ta över skötseln. Förvaltningen kommer 
alltid att ha ansvar för säkerheten på lekplatser, även i de fall där skötseln lagts ut på 
andra aktörer. 

7.4 Park- och naturnämnden får i uppdrag att, i samband med att 
nuvarande snöröjningsavtal löper ut, tillsammans med 
Trafiknämnden och Inköps- och Upphandlingsnämnden, säkerställa 
att fler aktörer kan vara behjälpliga med snöröjning 

Inför att gällande snöröjningsavtal löper ut kommer förvaltningen att utreda, 
tillsammans med Trafiknämnden och Inköps- och upphandlingsnämnden, hur fler 
aktörer kan bli involverade i snöröjningen. 

7.5 Park- och naturnämnden får i uppdrag att se över förvaltningens 
underhållsskuld och ta fram en strategi för att arbeta bort eventuella 
underhållsskulder. 

Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största aktiva markförvaltare och 
ansvarar för en lång rad anläggningar av betydelse för stadens attraktionskraft, 
göteborgarnas livsmiljö och möjligheter till rekreation. Att kunna underhålla dessa 
anläggningar, det vill säga säkerställa att de inte tappar i värde, kvalitet och 
funktionalitet över tid, är en grundläggande uppgift för förvaltningen. Under året 
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kommer en strategi att tas fram för att kunna arbeta bort förvaltningens underhållsskuld. 

7.6 Park- och naturnämnden får i uppdrag att utvärdera projektet med 
offentliga toaletter och utveckla det under 2020. 

I takt med att nya platser i Göteborg växer fram som attraktiva besökspunkter så ökar 
även behovet att förse dem med offentlig toalett. Tillgången till toalett kan även vara en 
avgörande tillgänglighetsaspekt för många göteborgares möjlighet att vistas ute under 
längre stunder. Förvaltningen har under de senaste åren genomfört ett flertal olika 
delprojekt som syftar till att utveckla de offentliga toaletterna i staden. 
På vissa platser kan nya toalettbehov tillgodoses i andra byggnader som byggs, till 
exempel nya resecentrum för kollektivtrafiken, men på många platser behöver 
förvaltningen genomföra en nybyggnation. På vissa platser, som t ex södra skärgården, 
kan det bli aktuellt att under den närmaste tiden fortsätta arbeta med tillfälliga 
toalettlösningar under sommarhalvåret då förutsättningar saknas för att anlägga 
permanenta toaletter. 
Många av förvaltningens offentliga toaletter har idag stora utmaningar med droger, 
prostitution och övernattningar som påverkar allmänhetens känsla av renhet, 
tillgänglighet, trygghet och trivsel. Förvaltningen omvandlar under det kommande året 
några av de mest utsatta toaletterna till betaltoaletter för att kunna utvärdera hur det 
påverkar tryggheten på dessa platser. 

7.7 Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanning på 
lekplatser. 

Förvaltningen kommer inför avvecklingen att utreda förutsättningarna för och beskriva 
konsekvenserna av att ta bort bemanning på lekplatser under 2020. Dialog krävs med 
berörda stadsdelsförvaltningar då dessa är ansvariga för personalen. Avvecklingen av de 
bemannade lekplatserna beräknas få halvårseffekt inom offentliga utemiljöers 
budgetram. 
Den bemannade lekparken i Hammarparken finansieras inte av kommunbidrag utan 
genom samarbete med Framtiden-koncernen. Förvaltningen kommer att särskilt utreda 
förutsättningarna för denna bemannade lekplats 
I samband med avvecklingen kommer förvaltningen att utforska och bedöma 
förutsättningar för andra trygghetsskapande åtgärder i berörda områden i samverkan 
med andra aktörer. 
  



35 

8 Pågående uppdrag från tidigare park- och naturnämnd 

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

Hur arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard kommer att fortlöpa redovisas i 
verksamhetsplanen 

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

Hur arbetet med markansvisningsplan och startplan fortgår redovisas i 
verksamhetsplanen 

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

Hur utvecklingen av Brunnsparken går vidare redovisas i verksamhetsplanen. 

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

Hur arbetet med Slottsskogens entré fortgår kommer att redovisas i verksamhetsplanen. 
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Intern kontrollplan 2020 för park- och naturförvaltningen 

Område Kontrollmål Kontrollmetod och moment Risk Ansvarig När genomförs 
kontrollen  

Uppföljning 
redovisas 

Kompetensförsörjning 
Attraktiv arbetsgivare 
 

Medarbetarenkäten index, 
attraktiv arbetsgivare HME 
Genomförande av 
medarbetarsamtal 
Uppföljning av 
arbetsmiljörond 
Antal avgångar 2018 samt 
genomförda avgångssamtal. 
 

Dokumentgranskning: 
Medarbetarenkät 
Protokoll arbetsmiljörond 
Avgångssamtal 
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HR-chef November Årsrapport 
2020 

Risk för obalans i 
ekonomin 

Ekonomisk uppföljning. God 
omvärldsbevakning. 

Månadsuppföljning av ekonomin. 
Genomföra kontinuerlig 
omvärldsbevakning, utifrån 
framtagna faktorer som kan 
påverka vår verksamhet. 

9 Ekonomichef 
Verksamhets-
styrningschef 

Varje månad, 
förutom juni och 
juli. 
Mars, augusti 
och december 
 

Uppföljnings-
rapport varje 
månad. 
Uppföljnings-
rapporterna 1, 
2 samt 
årsrapport 
2020. 
 

Risk och säkerhet i 
anslutning till våra 
anläggningar. 

Rutiner för besiktningar av 
anläggningar 
Åtgärder vid felanmälningar 
för att förebygga tillbud och 

Dokumentgranskning: 
Protokoll för besiktningar av 
lekplatser, badplatser och tekniska 
anläggningar. 
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Avdelningschef 
Säkerhetsansv
arig 

November Årsrapport 
2020 
 



 
 

olycksfall. 
Rutiner vid 
skadeståndsanspråk. 

Inkomna synpunkter i Green Card 
Göra Lejons handläggning av 
inkomna skadeståndsanspråk. 
 

Risk för brister i 
efterlevnad inom 
lagar och riktlinjer, 
vad gäller inköp och 
upphandling. 
 

En förvaltningsövergripande 
inköpsorganisation. Översyn 
av rutiner samt utbildning av 
berörd personal. 
 

Uppföljning av inköpsorganisation, 
samt stickprov vad gäller 
efterlevnad för rutiner. 

6 Ekonomichef November Årsrapport 
2020  
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