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FÖRORD

VÄLFÄRDEN FÖRST
Coronapandemin har tagit tusentals liv. Pandemin har rubbat hela arbetsmarknaden ur balans, slitit sönder invanda föreställningar om hur det svenska
samhället fungerar och isolerat oss från vår omvärld – och varandra. Det hopp vi
alla borde ha känt inför 2020-talets möjligheter blev till chock över sjukdomens
brutalitet och vår egen oförmåga att bemöta den. Men i de parlamentariska församlingarna anades, för en kort stund, ett skifte – bort från uppskruvat kultur
krig och kortsiktig utspelstaktik, till sakpolitik som gör skillnad i människors liv
och vardag.
Under pandemins inledande veckor talade vi om att Sverige och världen aldrig
skulle kunna återgå till det som var, men ibland känns det som att vi bara tog en
kollektiv paus från den polarisering och de mediala bråk som kommit att utgöra
svensk politik på alla dess nivåer. I årets budget vill Socialdemokraterna ta tillvara
på något av den anda som rådde i ett Sverige med sann och odelad krisinsikt – ett
Sverige som inte bestraffade den arbetslöse till arbete och skrämde den sjuke till
hälsa, som lyfte välfärden och förstärkte socialförsäkringarna, som slutade sälja ut
och började bygga upp.
För Göteborg, och hela vårt samhälle, utvecklas i fel riktning. Lokalt förankrat
näringsliv slås ut av villkorsdumpning och outsourcing, politisk verkstad har
förbytts i kortsiktig partiegoism och vinstjakten fortsätter dränera välfärden
på resurser. Bostadsmarknaden skiktar människor efter insatsmöjlighet och
kontaktnät, segregationen gör oss till varandras främlingar, brottsligheten – både
organiserad och löst sammansatt – spräcker människors känsla av trygghet.
Bekämpningen av klimathotet riskerar att fastna i för vanliga löntagare omöjliga
konsumtionskrav, istället för att handla om industriell omställning och generella
reformer. Rasism, sexism, homofobi och parallella samhällsstrukturer fortsätter
beröva göteborgare rätten till sin fullständiga frihet.
En långvarigt underfinansierad välfärd får för vart år av otillräckliga uppräkningar och orättvisa skattesänkningar svårare att klara sitt grundläggande uppdrag.
Välfärdspersonalen, vars arbete bär den offentliga sektorn och möjliggör hela
det svenska samhällssystemet, värderas inte som de borde: lönerna är för låga,
villkoren för dåliga, kollegorna för få och arbetslivet långt från hållbart. Skulden
för denna utveckling ligger inte enbart på de regerande borgerliga partierna, utan
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är jämnt fördelad; men den idag förda politiken förvärrar de problem som redan
där fanns, och är oförmögen att producera de lösningar som folket kräver.
Det behövs inga fler experiment. Detaljstyrande dokument, sällan uppföljda
projekt, kostsamma konkurrensutsättningar, överdriven konsultanvändning,
spännande engångssatsningar och ständigt växande byråkrati utgör grundläggande hot mot välfärdssystemets folkliga förtroende och den offentliga sektorns
funktion. Lösningen finns inte i förvaltningsöverskridande utvecklingssprång,
dussintals indikatormål, fler marknadsförsök eller evigt höjd kommunalskatt.
Det kommunen har makt att göra i kampen mot ojämlikhet, otrygghet och
segregation är att rusta upp vår gemensamma välfärd.
Det är dags att sätta välfärden först. Det måste vara slutlekt med göteborgarnas
gemensamma resurser. De senaste två åren har kastats bort på byråkratiskapande
utredningsuppdrag, ideologiska utförsäljningar, dogmatiska nedskärningar och
en blind övertro på de misslyckade marknadssystemen. För att kunna vända utvecklingen måste vi återta kontrollen över skattepengarnas fördelning, personalvolymernas utveckling och välfärdstjänsternas produktion.
I årets budget föreslår Socialdemokraterna en historisk omfördelning: från
byråkrati, interna processer, vinstjakt och experimentella satsningar, till långsiktiga investeringar i välfärden och välfärdspersonalen. Vi väljer omfördelning före
skattehöjning eller skattesänkning, och vi väljer långsiktiga ramförstärkningar över
enskilda satsningar och centralstyrd måluppfyllelse. Med den socialdemokratiska
budgeten blir det mindre pengar till vissa ändamål, varav många kan vara behjärtansvärda, men betydligt mer pengar till välfärden och betydligt fler anställda
välfärdsarbetare. Man kan inte göra allt för alla hela tiden. Det bästa får inte bli
det godas fiende. Viss verksamhet måste stå tillbaka för det kommunala välfärds
åtagandet, för jämlikheten och kampen mot segregation.
Målet med den socialdemokratiska budgeten är att börja täppa till hålen i välfärdssystemet, återta gemensam kontroll över våra gemensamma resurser och se
till att kommunen utför sitt allra viktigaste jobb: att göra göteborgarnas vardag
lite bättre, medborgarnas livsvillkor mer jämlika och staden mer integrerad. För
det behövs inte fler dyra experiment, ideologiska marknadssystem och byråkratiskapande administration – det krävs bara att Göteborgs folkvalda bestämmer sig
för att sätta välfärden först.
Jonas Attenius
Gruppledare Socialdemokraterna
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KOMMUNÖVERGRIPANDE
Avsnittet berör det kommunala beslutsfattande som
bedöms ligga direkt under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige eller som ej anses sortera under specifik
nämnd eller styrelse. Om ospecificerat riktas uppdrag
alltid till kommunstyrelsen. Fem politikområden av särskild
vikt behandlas tematiskt. Därefter behandlas styrning, ledning och förvaltning samt ekonomi.

6

Avsnitt xxxx

Budget 2021

JÄMLIKHET
Kommunfullmäktiges mål
Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

Analys
Ojämlikheten i det svenska samhället har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Trots
att produktivitetskris och långtgående ekonomisk strukturomvandling förbytts
i mångåriga reallöneökningar för löntagarkollektivet har ojämlikheten cementerats på en permanent högre nivå än önskvärt. En stor grupp människor har lämnats utan roll på arbetsmarknaden och många tvingats till ett liv som arbetande
fattiga, med oförutsägbara anställningsformer och bristfälliga arbetsvillkor. I det
kundsamhälle som etablerats av högerregeringar och nedskärningsdoktriner har
kampen mot den växande ojämlikheten omvandlats till en fråga om val och livspussel. Det orättvisa välfärdsutbudet, den retirerande statsmakten och politiska
reformer som kategoriskt gynnat de välbemedlade folklagren har ytterligare
accelererat en utveckling med stora konsekvenser för sammanhållningen i Göteborg. För den kommunala demokratin utgör bekämpning av den eskalerande
ojämlikheten en ödesfråga – en ödesfråga som spänner över alla verksamhetsområden och över allt kommunalt arbete.
Coronapandemin riskerar att ojämlikheten ökar än mer markant under kommande år, då pandemin bland annat har fått stor påverkan för breda segment av
arbetsmarknaden och förvärrat den sociala situationen för drabbade familjer.
Även det ojämlika mottagandet av nyanlända och asylsökande både inom landet
och staden har under de senaste åren drivit på ojämlikheten inom staden.
Ojämlikhet finns alltjämt i alla delar av vårt samhälle och tar sig olika uttryck.
Den finns i den ojämlika hälsan, i de ojämlika skolresultaten, i ojämlika villkor
i arbetslivet och i de ojämlika förutsättningarna till bostad. Det är välbelagt i
den samlade forskningen att ett välmående samhälle är ett jämlikt samhälle.
Växande sociala och ekonomiska klyftor sliter isär själva samhällsväven, med
oerhörda konsekvenser för människors livsförutsättningar och den sociala
stabiliteten. Att bekämpa denna utveckling ligger i allas intresse.
Allt framgångsrikt jämlikhetsarbete tar sikte på barnens förutsättningar. Ju tidigare insatserna sker desto bättre utfall – både socialt och ekonomiskt. Genom
att utjämna klassklyftorna bland samhällets barn anläggs grunden för ett mer
robust, hållbart och långsiktigt Göteborg i framtiden.
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Kommunfullmäktiges inriktning
I Göteborg bedrivs sedan länge ett omfattande och långsiktigt arbete för att
öka jämlikheten i staden. Jämlik stad utgår från fyra målområden som alla syftar till att minska klyftorna i staden: God start i livet och goda uppväxtvillkor,
förutsättningar för arbete, hållbara och jämlika livsmiljöer samt delaktighet,
inflytande och tillit.
Staden ska, med bas i arbetet med Jämlik stad, föra ett långsiktigt och uthålligt
arbete för att minska klyftorna och öka jämlikheten i staden. Staden ska prioritera
insatser som ger resultat och bygger på beprövad erfarenhet och ska prioritera
insatser för barn och unga. Det är viktigt att insatser inleds tidigt i livet. Barns
uppväxtvillkor beror i mycket stor utsträckning på vilka chanser i livet en individ
har och uppväxten präglar hela livet genom vuxenliv till ålderdom. Tidiga och
förebyggande insatser under de första levnadsåren och i skolåldern ska vara
prioriterade i arbetet. Familjecentralernas arbete är en mycket viktig del i detta
och det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas. De öppna förskolorna och
förskolorna är viktiga aktörer i arbetet och fler öppna förskolor bör kopplas till
familjecentraler. Familjecentralerna ska utveckla och utöka sitt arbete till att även
arbeta tillsammans med förskolor i större utsträckning. Även föräldrar till äldre
barn kan vara i behov av extra stöd i sitt föräldraskap. Kommunstyrelsen ska
därför, i samverkan med Västra Götalandsregionen, möjliggöra att även familjer
med äldre barn ska kunna ta stöd av familjecentralerna.
Bättre och mer jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden är avgörande i jämlikhetsarbetet. Stadens insatser ska fokusera på de som står längst ifrån arbetsmarknaden och särskilt på vårdnadshavare. Socialnämnderna ska, i samverkan
med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, intensifiera arbetet
med att underlätta inträde på arbetsmarknaden för dessa grupper.
Ojämlikhet har stor påverkan på demokratiskt deltagande och tillvaratagande av
mänskliga rättigheter. Med mindre klyftor i samhället och en stark välfärd skapas
möjligheter till reella förbättringar av inflytande och delaktighet för alla göteborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
funktionedsättning, religion eller annan trosuppfattningeller etnisk bakgrund.
Klassperspektivet ska vara utgångspunkt för stadens politik för mänskliga rättigheter, hbtq-personer och de nationella minoriteterna.
Ojämlikhet finns också i hur vi bor och lever i vår närmiljö. Insatser för att
skapa jämlika och hälsosamma livsmiljöer ska genomföras med fokus på stadens
utsatta områden. Arbetet ska genomföras i samverkan mellan AB Framtiden
och socialnämnderna. Stadsutvecklingen ska ha som tydligt fokus att öka
jämlikheten i staden. För att ge resultat ska jämlikhetsarbetet prioriteras av och
genomsyra arbete i samtliga stadens nämnder och bolag.
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Kommunstyrelsen ska samordna, leda samt utveckla det långsiktiga arbetet
med Jämlik stad och ha en nära samverkan med andra relevanta aktörer i detta
arbete, såsom civilsamhället, arbetsmarknadens parter och andra offentliga
institutioner. Arbetet med de utökade hembesöken ska utvecklas och utökas
till fler områden.

Uppdrag

»

Socialnämnderna i samverkan med förskolenämnden får i uppdrag att
utveckla arbetet med familjecentralerna till att inkludera även förskolans
verksamhet. Fler öppna förskolor ska knytas till en familjecentral.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna arbetet med
Jämlik stad.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Västra Götalands
regionen, möjliggöra att även familjer med äldre barn ska kunna ta stöd av
stadens familjecentraler.
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JÄMSTÄLLDHET
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgare ska bemötas likvärdigt och ges likvärdiga
möjligheter oberoende av kön.

Analys
Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet och
lika makt att påverka sina egna liv. Sverige är ett föregångsland för jämställdhet som en följd av breda och samhällsgenomgripande politiska reformer och
framväxten av välfärdsstaten. Trots detta har Sverige en kraftigt könssegregerad
arbetsmarknad. Denna uppdelning syns särskilt tydligt i kommunsektorn; av
undersköterskor inom äldreomsorgen är över 90 procent kvinnor och inom
förskolan utgör kvinnor 96 procent.
Kvinnor är generellt underordnade män. Kvinnor har lägre lön, tar det största
ansvaret för hem och barn och arbetar i högre utsträckning än män i slitsamma
välfärdsyrken. Insatser måste göras för att få fler män till kvinnodominerade
arbetsplatser, och detta särskilt inom förskolan. Det är viktigt att barn får möta
både män och kvinnor i omsorgsgivande roller och får anknytning till manliga
och kvinnliga förebilder tidigt i livet.
Att pojkar och flickor växer upp under olika villkor och med olika förväntningar får avgörande följder för deras liv och hälsa. Redan i förskoleålder halkar
pojkar efter flickor, framförallt i förmågan att läsa och skriva. Män är överrepresenterade både som förövare och som offer för grovt våld. Medan män utsätts
för våld utomhus är kvinnor i högre grad utsatta för våld i hemmet av någon de
känner. Mäns våld är ett allvarligt och kostsamt samhällsproblem.
Den ekonomiska ojämställdheten förstärks ytterligare för kvinnor med funktionsnedsättning som oftare arbetar deltid eller har timanställning. Oproportionerligt många kvinnor med funktionsnedsättning är långtidsarbetslösa.

Kommunfullmäktiges inriktning
Alla samhällsproblem som följer av bristen på jämställdhet i uppväxt- och livsvillkor har påverkan på Göteborg som stad och som arbetsgivare. Ska Göteborg
vara en attraktiv stad att vilja bo, studera och arbeta i måste både kvinnor och
män känna sig trygga och ges likvärdiga möjligheter här.
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Jämställdhetsperspektivet ska integreras i Göteborgs Stads beslut, styrning
och verksamheter. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt
engagemang och ansvar på ledningsnivå.
Den ekonomiska jämställdheten är en viktig del för att ge kvinnor och män lika
möjligheter. Resursfördelningen ska komma kvinnor och män till del på ett
likvärdigt sätt och kontinuerligt följas upp i stadens verksamheter.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagen behöver stärkas. Strukturer som har negativ påverkan på en jämställd
utveckling ska aktivt belysas och motverkas. Samhällsplanering såväl som
utbyggnaden av social infrastruktur ska alltid särskilt beakta jämställdhetsperspektivet. Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska komma alla göteborgare till del.
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INTEGRATION
Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska inte ha några särskilt utsatta områden
år 2030.

Analys
Segregationen utgör Göteborgs enskilt största samhällsproblem. Orättvist
fördelad asylinvandring, stor inflyttning genom Lagen om eget boende (EBO)
och arbetskraftsinvandring utan kontrollmekanismer har gjort att många stadsdelar – nästan alltid med hyresrätten som dominerande upplåtelseform, nästan
alltid belägna i geografisk periferi, nästan alltid i avsaknad av lokala arbetsplatser – förändrats kraftigt under de senaste åren. Invandringens skeva fördelning
har lett till en stad tudelad efter nationellt ursprung, där själva klassklyftorna
har etnifierats och den ojämlika skiktningen lett till att utriksfödda och medborgare med utländsk bakgrund utgör en relativt sett mycket hög andel av de
ekonomiskt utsatta samhällsgrupperna.
Kombinationen av bristfällig integration, en ohållbart hög inflyttning och
en alarmerande social situation ger destruktiva konsekvenser i nästan varje
tänkbar variabel. De utsatta förorterna lider av lägre medellivslängd och lägre
medelinkomst, högre arbetslöshet och högre fattigdom, utbredd otrygghet och
sämre skolresultat. I många av Göteborgs förorter – ofta benämnda som utsatta
eller särskilt utsatta områden – har andelen utrikesfödda och andelen invånare
med utländsk bakgrund rusat till oproportionellt höga nivåer. I alltför många
fall har utrikesfödda kommit att bli fler än de inrikesfödda, med oerhörda
konsekvenser för integrationsmöjligheterna. I den tidigare stadsdelsnämnden
Angered, större till invånarantalet än 250 svenska kommuner, är majoriteten av
befolkningen född i utlandet.
Segregationen drabbar barn särskilt hårt. I studie efter studie konstateras att
även såväl utrikesfödda barn som barn till utrikesfödda får väsentligt sämre livsmöjligheter än sina inrikesfödda jämnåriga. Sett till språkutveckling är resultaten graverande: vokabulären hos inrikesfödda barn med utrikesfödda föräldrar
befinner sig på en betydligt lägre nivå än hos inrikesfödda med inrikesfödda
föräldrar. Att denna trend bryts, att segregationen inte längre reproduceras
genom generationerna, bör vara ledande för all kommunal integrationspolitik.
Göteborgs utrikesfödda har länge behandlats som en homogen grupp, trots att
stadens invandrare kommer från olika delar av världen och därmed bär med
sig olika sedvänjor och förutsättningar. Individen och individens behov bör
12
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stå i centrum för samtliga analyser, då även spannet inom vissa grupper kan
vara mycket stort. Fördomar och främlingsfientlighet drabbar dessutom olika
invandrargrupper på olika sätt, vilket måste omhändertas i kommunal bekämpning av diskriminering och strukturell rasism.

Kommunfullmäktiges inriktning
Göteborgs Stad har i dagsläget en ambition om att alla särskilt utsatta områden
ska kunna strykas från polismyndighetens lista senast år 2025. Utifrån omvärldsförutsättningar och den ekonomiska utvecklingen är det mycket tveksamt, för att inte säga omöjligt, att se ett scenario där staden faktiskt uppnår
sitt eget högt ställda mål. Ingen – och särskilt inte de göteborgare som lever
under segregationens tryck – tjänar på att orealistiska målsättningar tillåts hårt
styra det övergripande integrationsarbetet. Risken med ett forcerat mål är att
förändringar och satsningar präglas av kortsiktighet. Målet revideras därför
till 2030, vilket bedöms vara ett betydligt mer realistiskt – om än svåruppnått – mål. Insatser under perioden 2021–2025 ska genomföras enligt plan,
men kompletteras med mer bestående åtgärder för tidsperioden efter år 2025.
Samverkan med skolan och vuxenutbildningen blir en avgörande komponent i
det långsiktiga arbetet.
Göteborg saknar en enhetlig integrationspolitik. Området – som påverkar
varje del av samhällslivet – ligger uppsplittrat på nästan alla stadens nämnder
och bolag, även om ett antal bedriver ett utökat arbete med enskilda delar av
frågan. I syfte att på ett betydande sätt förändra den integrationspolitiska styrningen ska kommunstyrelsen ta ett större ansvar för hela området. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska därför hålla särskilda träffar med ordförande och
förvaltningschef från socialnämnderna, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt AB Framtidens ordförande och VD enligt ett fast schema.
Kommunstyrelsens arbete ska grunda sig på det redan utvecklade arbetet inom
Jämlik stad. Stadens integrationspolitik ska utgå från programmets strävan och
målsättningar. Jämlikhetsarbetet och integrationen måste hänga ihop. Detta
långsiktiga arbete bör kännetecknas av en målsättning om att utjämna klyftorna
mellan utrikes- och inrikesfödda. Under hela planperioden ska samtliga nämnder och styrelser öka sitt integrationspolitiska arbete Kommunfullmäktige
fastslår i sitt årliga budgetbeslut vissa inriktningar för integrationsarbetet, både
genom sitt integrationspolitiska avsnitt och genom löpande revideringar av de
nämndspecifika inriktningarna.
Invandringens volymer och fördelning avgör integrationsinsatsernas bärkraft.
Göteborg saknar som kommun makten att påverka den nationella invandringspolitikens utfall för staden, där det allomfattande undantaget från EBO-lagstiftningen utgör ett positivt undantag. Stadens arbete med robusta sociala krav
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i alla upphandlingar och arbetet för sund konkurrens är en viktig del i att göra
Göteborg mindre attraktivt för företag vars affärsmodell bygger på import av
låglönearbetskraftsinvandring, vars löner och villkor mycket sällan medger skälig levnadsstandard. Den genom bosättningslagen anvisade asylinvandringen
uppgår i dagsläget till en relativt begränsad del av den totala invandringen, men
innebär dock en chans för staden att själv påverka fördelningen.
För att bryta segregationens mönster är det nödvändigt att det minskade
antalet nyanlända fördelas på ett mer hållbart sätt. I framtiden ska inga anvisade
barnfamiljer erbjudas bosättning i ett särskilt utsatt eller utsatt område. Samtliga bostadskontrakt till andra än barnfamiljer ska vara av kortsiktig karaktär
och aldrig löpa mer än två år. Barnfamiljer ska erbjudas treåriga kontrakt med
möjlighet till långsiktig förlängning av temporära kontrakt om vårdnadshavare
av socialtjänsten bedöms uppfylla motprestationskrav genom arbete och/eller
studier.
Årligen utdelas stora belopp för integration som föreningsstöd, projektfinansiering eller liknande. Under 2021 ska kommunstyrelsen utvärdera finansieringen av helt externa eller delvis externa integrationsprojekt och utreda vilka
framgångsrika insatser som kan utföras i egen regi, för att bättre kunna följa
skattepengarnas utfall och projektens hållbarhet. Vid kommunal dialog med
och stödinsatser till olika sorters föreningar som riktar sig primärt till utrikesfödda måste ansvarig personal ha god kännedom om de olika förhållanden som
präglar olika invandrargrupper i Göteborg.
Folkbildningen spelar en viktig roll för att integrera Göteborg, och har möjlighet att nå många invånare som inte nås av kommunala insatser. Göteborgs Stad
ska stötta studieförbunden i detta arbete. Bidrag till studieförbund ska primärt
utgå på sådant sätt att ökad tolerans mellan grupper, jämställdhet, jämlikhet och
integration är ledande för resursallokeringen.
Den strukturella rasismen måste bekämpas var än den visar sig. Göteborgs Stad
har ett stort ansvar för att motverka strukturell rasism och diskriminering i alla
sektorer som staden har rådighet över.

Uppdrag

»
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Fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med AB Framtiden, ta
fram ett system för hur nyanlända barnfamiljer ej ska anvisas bosättning i
särskilt utsatta eller utsatta områden och implementera en bosättningsmodell där samtliga kontrakt löper på maximalt två år för hushåll utan barn
och på tre år för hushåll med barn. För hushåll med barn ska möjlighet till
förlängning finnas efter av socialtjänsten konstaterad motprestation genom
arbete och/eller studier.

Integration
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»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att löpande hålla integrationspolitiska
träffar med ordförande och förvaltningschef/VD för utbildningsnämnder,
socialnämnder och AB Framtiden. Träffarna sker inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott.

»

AB Framtiden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, revidera strategi om inga särskilt utsatta områden år 2025 till inga särskilt utsatta
områden år 2030. Den reviderade strategin ska behandla vilka insatser som
bedöms behöva genomföras även efter år 2030.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera all kommunal finansiering av
uttryckligen integrationsrelaterad verksamhet, oavsett verksamhetsform,
och utreda vilka för nuvarande externa integrationsinsatser som kan bedrivas
i kommunal regi.
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TRYGGHET
Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska vara en trygg stad.

Analys
Otryggheten i staden ökar. Organiserad brottslighet och klanbaserad kriminalitet har eskalerat sina våldsamma aktiviteter, vilket skapar stor otrygghet – och
detta inte endast i de områden av staden som är hårdast drabbade, utan i hela
samhället. Brottsligheten i stadens områden har förändrats under de senaste
åren. Löst sammansatta grupperingar och kriminella klaner tydligare har klivit
fram som för samhället och den enskilda människan innebär direkt farliga krafter. Från att brotten tidigare främst handlat om uppgörelser mellan kriminella
grupper uppfattar nu alltfler att även människor helt utan inblandning i gängen, utan kriminell historik eller koppling till grupperingarna, kan drabbas. I de
särskilt utsatta områdena finns medarbetare i stadens verksamheter som utsätts
för otillåten påverkan då kriminella gäng och klaner försöker påverka utgången
i ärenden och myndighetsutövning genom hot och trakasserier. Otrygga boendeformer och svartkontrakt ger grogrund för kriminalitet och gängkriminalitet. Problemet är särskilt utbrett i områden där trångboddhet och utsattheten
är som störst, vilket utnyttjas av kriminella.
Tryggheten är mycket ojämlikt fördelad i staden. Äldre, familjer, barn och unga
drabbas hårdast. Många göteborgare uppfattar sin och sina familjers grundläggande trygghet som hotad. Centrala staden betraktas alltmer som en osäker
plats att vistas på efter mörkrets inbrott. Den öppna narkotikaförsäljningen
intar fler och fler bostadsområden. Mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och rasistiska övergrepp fortsätter att utgöra hot mot göteborgares liv och
hälsa. Uppmärksammade våldsbrott och förnedringsrån bidrar till en allmän
känsla av brist på kontroll över kriminalitetens utveckling. För att nedmontera
kriminella strukturer och fullt ut mota bort brottsligheten är det uppenbart
att ett ledord måste vara samverkan - över myndighetsgränser och mellan det
offentliga och det privata.

Kommunfullmäktiges inriktning
I brottslighetsbekämpningen måste jämlikhetsskapande, integrationsförstärkande och socialt förebyggande åtgärder vidtas över många års sikt – men den
akuta kriminaliteten kan bara bekämpas med repressiva, kraftfulla åtgärder från
hela den offentliga apparaten. I det medellånga perspektivet behövs samordnade åtgärder som är tydligt riktade mot de kriminella som sprider otrygghet,
16
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förstärkt myndighetssamverkan runt individer och grupper, fler ordningsvakter
där otryggheten är som störst och utbyggd kamerainfrastruktur på platser i
hela Göteborg. På mycket kort sikt ska socialnämnderna inventera behov av
trygghetskameror och övervakningskameror på fler platser. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt utreda behov av ett utökat antal LOV 3§-områden och
ordningsvakter i staden. Trygghetsvärdar och trygghetskameror ska prioriteras
i AB Framtidens trygghetsarbete. Detta är särskilt viktigt för att motarbeta den
utbredda narkotikaförsäljningen, det alarmerande antalet stölder och otrygga
situationer i offentliga miljöer.
Stadens trygghetsarbete ska intensifieras och socialnämnderna, som intar en
särställning i den kommunala otrygghetsbekämpningen, ska genomföra en
kraftig uppväxling av det trygghetsskapande arbetet i samtliga stadsområden.
Staden ska fokusera på åtgärder som ger snabba och effektiva resultat och
kraftigt ökar tryggheten för göteborgarna. Samtliga av stadens nämnder och
bolag ska ha ett tydligare fokus på trygghet i sitt arbete och bidra till det gemensamma trygghetsarbete som staden måste göra. Särskilt fokus ska ligga på
de områden där befolkningen är som mest otrygg. Nämnder och bolag som är
särskilt viktiga för trygghetsarbetet är Framtiden AB med dotterbolag, Göteborgslokaler, park- och naturnämnden, trafiknämnden, byggnadsnämnden,
grundskolenämnden, utbildningsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden. Utöver detta har kommunstyrelsen en särskild roll, i enlighet med sitt
ledarskap i stadens trygghetsråd och sin övergripande uppsiktsplikt.
Samtidigt som de brottsbekämpande insatserna accelereras är det helt avgörande att den andra komponenten aldrig glöms bort: det förebyggande arbetet
måste ständigt trappas upp. Socialnämnderna ska kraftfullt stärka arbetet med
att stoppa nyrekryteringen till kriminella grupperingar genom en ökad vuxennärvaro och skarpare sociala insatser. En fördjupad samverkan med föreningsliv
och föreningar som rör sig ute bland medborgare är nödvändig, exempelvis
genom nattvandringar och föreningsvandringar. Socialnämnderna ska utveckla
samarbetet med kriminalvården och frivården samt utveckla metoder för att
minimera risken för att individer ska återfalla i kriminalitet.
Uppsökande arbete och fältarbete för att nå unga i riskzon är av största vikt för
det förbyggande arbetet. Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis
och fritid) för att nå unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk
ska utvecklas inom de nya socialnämnderna. Socialnämnderna är ansvariga
för att koordinera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med
berörda aktörer inom sitt stadsområde. Trygg i-arbetet tillförs resurser över hela
planperioden för att, över hela Göteborg, kunna såväl fortsätta som bredda och
skärpa sin framgångsrika verksamhet.
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Avhopparverksamheten ska utvidga sitt arbete och nå fler potentiella avhoppare. Resurser skjuts till för att avhopparverksamheterna – genom ännu tätare
samverkan och innovativa metoder – även ska kunna möjliggöra avhopp från
klanbaserad kriminalitet, som utmärks av att släktskap och blodsband gör
gängen betydligt mer svårpenetrerade än i andra fall.
Tillståndsenheten ska utöka och utveckla sina insatser tillsammans med samverkande myndigheter i syfte att bekämpa ekonomisk kriminalitet, drogförsäljning, och osund konkurrens inom restaurangbranschen. Tillståndsenheten bör
ha tät kontakt med berörd facklig organisation. Svartkontrakt och folkbokföringsbrott ska motverkas för att komma åt kriminalitet inom bostadssektorn.
Otrygga offentliga miljöer innebär alltid en risk för ökad kriminalitet eller
upplevd otrygghet och detta särskilt om kvällar och nätter. Under året ska
kommunstyrelsen upprätta samverkan med Svenska kyrkan och Västra Götalandsregionen i syfte att förbättra tryggheten på Göteborgs kyrkogårdar och
knutpunkter för kollektivtrafiken. Samverkan ska rendera i ett antal konkreta
initiativ.
Samtliga nämnder och bolag ska stärka arbetet mot otillåten påverkan i stadens
verksamheter. Staden måste få en överblick över hur kriminella grupperingar
och klaner påverkar beslut och arbetsmiljö i förvaltningarna. Såväl stadens personal som vissa brukargrupper behöver ta del av riktade informationsinsatser
kring klanbaserad kriminalitet, och hur den skiljer sig från annan brottslighet.
Föräldradialoger ska genomföras på utvalda skolor för att medvetandegöra
föräldrarna om hur den organiserade brottslighetens rekryteringsförfaranden
och arbetsmetoder innebär risk för att barn dras in i kriminalitet. Staden ska
regelbundet kontrollera att inga kommunala bidrag eller verksamhetsstöd utgår
till personer som polisen konstaterat är kopplade till organiserad brottslighet
eller klanbaserade kriminella nätverk och att inga kommunala lokaler förfogas
av dessa personer.

Uppdrag

18

»

Socialnämnderna får i uppdrag att inrätta ett brottsförebyggande råd inom
sitt geografiska område där politiker från socialnämnd, civilsamhälle, näringsliv, kommunala aktörer samt polis deltar.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att kontinuerligt analysera och rapportera
dess brottsförebyggande arbete till kommunstyrelsen.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda fler LOV3-områden i samverkan
med polismyndigheten.
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»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med socialnämnderna och
AB Framtiden, öka antalet trygghetskameror på fler strategiska platser i hela
Göteborg.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med socialnämnderna,
äldre- och omsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden,
utbildningsnämnden samt nämnden för funktionsstöd, inventera hur medarbetare påverkas av kriminella personer och nätverk. Inventeringen syftar
till ökad kunskap om hur kriminaliteten påverkar beslut och arbetsmiljö.
Kommunstyrelsen ska återkomma med åtgärdsförslag när inventeringen är
genomförd.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan men nämnden för funktionsstöd, att återkomma med förslag på att stoppa den organiserade brottsligheten inom den kommunala assistansersättningen. Samverkan ska ske
med rättsvårdande myndigheter.

»

Framtiden AB med dotterbolag ska, i samverkan med socialnämnderna,
utöka antalet trygghetsvärdar i utsatta områden.

»

Kommunstyrelsens trygghetsråd utökas med platser åt samtliga partier
representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott och de fackliga centralorganisationerna.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda samverkan med Svenska kyrkan
för att öka tryggheten på Göteborgs kyrkogårdar.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet för att
minska otryggheten vid stadens kollektivtrafikknutpunkter. Arbetet ska ske i
samverkan med Västra Götalandsregionen.
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PERSONAL
Kommunfullmäktiges mål
Personalens arbetsuppgifter och befogenheter ska
motsvaras av tillräckliga resurser.

Analys
Under de senaste årtiondena har andelen anställda i kommuner och landsting
som framförallt arbetar med administration, handläggning och ledningsarbete
ökat kraftigt och okontrollerat. I ett läge där välfärdsbehoven ökar och den ekonomiska situationen försämras måste Sveriges kommuner, inklusive Göteborg,
garantera att skattepengarna primärt går till att rekrytera och behålla välfärdspersonal. För att kunna tillgodose medborgarnas behov av ett utökat välfärds
åtagande behöver välfärdspersonalen, som andel av lönekostnader och totalt
antal anställda, öka relativt andra offentliga yrkesgrupper.
Den pågående pandemin har inneburit en exceptionell press på den första
linjens välfärdspersonal och deras närmaste chefer. Stora yrkesgrupper tvingades ställa om och förändra sitt grundläggande uppdrag med mycket kort
varsel. Bristen på tillräcklig skyddsutrustning, fungerande smittskyddsrutiner
och allmän underbemanning har satt ljuset på det offentliga välfärdssystemets brister och påmint människorna om att välfärdsverksamheterna är helt
beroende av kompetent och erfaren personal med inflytande över sitt arbetsliv
och över välfärdens utförande. I pandemins mest akuta skede ställdes byråkratiska styrmodeller åt sidan, administrativa krav bedömes för tidskrävande och
personalstyrkan riktades om till kärnuppdraget. Krisen avslöjade de omotiverade dokumentationskraven och de överflödiga arbetsmomenten. Utifrån detta
bör den offentliga sektorn organiseras på ett sådant sätt att tillit och den första
linjen står i fokus – inte överbyggnad och interna processer.
Den stora befolkningstillväxten och medborgarnas krav på en kvalitativ välfärd
ökar Göteborgs Stads behov av personal. I dagsläget går många göteborgare
utan arbete – samtidigt som arbetsgivare inom offentlig sektor intensivt söker
efter rätt kompetens. För att rekrytera fler och behålla nuvarande kompetens
måste Göteborgs Stad ständigt förstärka de anställdas villkor och förbättra
arbetsmiljön. En god personalpolitik är en förutsättning för att kunna sätta
välfärden först.
Den pressade rekryteringssituationen innebär en risk för att personal med
bristfälliga språkkunskaper anställs. Bristfälliga språkkunskaper kan både leda
till arbetsmiljörelaterade problem och försämra förutsättningarna för kollegi20
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alt arbete. Felaktig uppfattning om direkta arbetsinstruktioner eller språkliga
missförstånd i kontakten med utsatta brukare kan få allvarliga och oacceptabla
konsekvenser – och detta särskilt i välfärdsverksamheter som innehåller intima
och känsliga arbetsmoment. De ökade dokumentationskraven i offentlig sektor
ställer dessutom ännu högre generella krav på personalens språkkunskap än
tidigare. Den som är anställningsbar på svensk arbetsmarknad kan i regel tala
det svenska språket. Den kommunala välfärden kan inte tillåtas utgöra ett
undantag från detta.
Under den förra mandatperioden genomfördes flera stora reformer i personalpolitiken. Delade turer avskaffades, andelen timanställda pressades ner till en
rekordlåg nivå och rätt till heltid infördes – med deltid som frivillig möjlighet.
Sedan 2008 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor halverats i stadens
verksamheter, vilket innebär att lönerna är mer jämställda än någonsin tidigare.
Ett antal låglönelyft har genomförts för att gynna de kvinnodominerade grupper som har lägst snittlöner i staden. Det finns dock osakliga löneskillnader
kvar mellan kvinnor och män. En viktig anledning till detta är värdediskriminering.
Trots att staden har arbetat mot sjukfrånvaron under flera år fortsätter Göteborgs Stad att ha en ansträngd arbetsmiljösituation – och detta framförallt när
det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron är, utöver ett individuellt lidande, också kostsam för hela välfärdssystemet – också ur ett kvalitetsperspektiv. Lägre sjukfrånvaro utgör en både samhälls- och kommunalekonomisk
vinst. Under pandemin bevisades också att välfärdpersonalen länge tvingats till
sjuknärvaro, vilket inneburit högre risk för sjukdomsspridning och skada för
den enskilde.

Kommunfullmäktiges inriktning
Välfärdspersonalen och den första linjens chefer utgör en mycket viktig resurs
för Göteborgs Stad. För att förstärka välfärdspersonalens förutsättningar och
villkor inleds i år en utveckling där den totala lönekostnaden successivt om
fördelas från interna processer och ledningsarbete till produktion av välfärdstjänster som kommer medborgarna till del. Den samlade andelen som arbetar
med icke lagstadgat ledningsarbete, handläggning och administration ska
minska väsentligt under de kommande åren. Den samlade andelen välfärds
personal ska öka. Under året genomförs en stor omfördelning och hård prioritering av tillgängliga resurser för att uppnå detta.
Anställningsstopp införs för alla yrkesbefattningar som av staden kategoriseras
som ”administrativ personal” och ”chefer”. Nämnder kan inte längre ge delegation till förvaltning om att fatta beslut gällande anställningar för yrkes
kategorierna chefer och administration. Nämnder och styrelser ges möjlighet
Budget 2021

Personal

21

att fatta beslut om enskilda undantag från anställningsstoppet avseende befattningen enhetschef och avlastande administrativt stöd till densamma. Före
ligger synnerliga skäl ges nämnder och styrelser även möjlighet att besluta om
undantag även för andra befattningar. I beslutet ska tydligt framgå kostnadsoch konsekvensanalys av undantag från anställningsstoppet. Central enhet
för omställning och omplacering förstärks under året med ytterligare resurser.
Som ett sätt att stimulera den interna rörligheten, omfördela personalresurser
till välfärden och trygga kompetensförsörjningen införs en central enhet för
yrkesväxling mellan yrken inom staden.
Trenden med ett ökande antal externa konsulter i förvaltningar och bolag ska
brytas. Innan externa konsulter anlitas av förvaltningar ska detta prövas av
nämnden. Ett arbete ska inledas för att växla konsulter med generalistkompetens mot reguljära anställningar i förvaltningar och bolag. Under året ska ett
första steg tas genom att staden förhöjer den interna kompetensen inom juridik
i syfte att minska behovet av upphandlade aktörer. Nämnder och styrelser ska
kontinuerligt informeras om uppdaterade konsultlistor med tydligt specificerade kostnader. Löneskillnaderna inom den egna organisationen minskas
genom att prioritera de lägst betalda, samt inta en mycket restriktiv hållning vid
lönesättning av de högsta cheferna och vid lönerevidering av Göteborgs Stads
högst betalda.
Medborgare och medarbetare ska uppfatta Göteborgs Stad som en attraktiv
arbetsplats med rättvisa och trygga arbetsvillkor. Genom nära samverkan med
fackliga organisationer ska personalen vara delaktig och ha inflytande över
sin egen arbetssituation. Göteborgs Stad ska i rollen som arbetsgivare vara ett
föredöme när det gäller att motverka alla former av diskriminering, kränkningar, sexuella trakasserier, hedersförtryck, övergrepp samt andra trakasserier på
arbetsplatsen. Det kollektivavtal mot sexuella trakasserier som tas fram under
året tjänar som gott exempel på hur arbetsgivare och facklig organisation gemensamt kan ta krafttag mot diskriminering och övergrepp.
Göteborgs Stad ska ha trygga anställningsvillkor samt jämställda och konkurrenskraftigalöner. Göteborgs Stads norm är att erbjuda alla medarbetare
tillsvidareanställning och heltid. Samtidigt ska alla anställda i Göteborgs Stad
ges möjlighet att arbeta deltid. Delade turer får inte förekomma i Göteborgs
Stads verksamheter eller i verksamhet som bedrivs av upphandlade leverantörer. Bemanningsföretag ska användas i mycket begränsad omfattning. Av den
arbetade tiden i Göteborgs Stad som helhet ska max fem procent utföras av
timavlönad personal.
Göteborgs Stad ska fortsatt ha förstärkt anställningstrygghet i arbetsbrist
situationer för tillsvidareanställda i enlighet med den rutin som finns och som
parterna är överens om i protokollsbilaga 1 § 7 i Samverkan Göteborg. Den
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särskilda anställningstryggheten ska bevaras för medarbetare som utlovats detta
under tidigare genomförda bolags- och förvaltningsomorganisationer. Personalförmånerna ska harmoniseras på sikt genom att den allmänna förmånsnivån
höjs. Inga personalförmåner får avvecklas ensidigt av arbetsgivaren. Göteborgs
Stad ska erbjuda sina anställda betalda arbetskläder i de verksamheterdär detta
behövs. Ökad grundbemanning i välfärden är nödvändigt för att förbättra
arbetsmiljön och minska behovet av timanställningar. Under året satsas stora
resurser på att höja grundbemanningen i den kommunala vården, skolan och
omsorgen och därmed växla outbildad personal mot utbildad personal.
Satsningarna på höjd grundbemanning är långsiktiga
Alla nämnder och styrelser ska säkerställa att det, på alla verksamhetsnivåer
inom den egna organisationen, finns tydliga mål for den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att öka organisationens förmåga att
motverka ohälsa. De verksamhetsspecifika målen ska tas fram i samverkan med
de fackliga organisationerna. Dessa mål ska vara välkända av alla som arbetar
inom den berörda verksamheten. Kontinuerlig uppföljning ska ske av nämnder
och styrelser på övergripande förvaltnings- och bolagsnivå. Varje samverkansmöte ska inledas med behandling av aktuell status avseende arbetsmiljö som en
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktuell arbetsmiljöstatus ska behandlas som första punkt på alla stadens kontinuerliga planeringsmöten.
Medarbetare ska informeras om möjligheten att ansöka om partiell tjänstledighet. Göteborgs Stad ska tillsammans med arbetstagarorganisationerna fortsätta
att utveckla och verkställa modeller där framförallt äldre och erfarna medarbetare får möjlighet att ägna en del av sin arbetstid åt handledarstöd/mentorskap
för nyanställda, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Äldre medarbetare med lång tjänstgöringstid och beprövad förmåga ska erbjudas expert- och rådgivarroller inom sitt yrke.
Modellen ska göra det lättare för unga att lära sig ett nytt yrke och ska underlätta för äldre att jobba till ordinarie pensionsålder. Detta ger en smidigare kompetensförsörjning, ett mer hållbart arbetsliv och en högre kvalitet i
välfärden. Medarbetare ska kontinuerligt erbjudas relevant kompetenshöjning,
även på akademisk nivå. Validering av reella kompetenser hos de anställda samt
kompletterande fortbildnings- och utvecklingsinsatser ska vara integrerade
delar i Göteborgs Stads verksamheter för att lyfta kompetensnivån och ge
varje medarbetare tillgång till utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Intern
rörlighet ska stimuleras, såväl inom som mellan förvaltningar och bolag. Medarbetare och vikarier ska uppmuntras till att påbörja eller fortsätta högskolestudier som ett sätt att säkerställa högsta möjliga akademiska kompetens inom
Göteborgs Stad. Kvalificerade och erfarna medarbetare bör vid behov erbjudas
expertroller. Möjligheten att rekrytera internt ska alltid prövas. Lediga tjänster
ska utannonseras.
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För att Göteborgs Stads chefer ska kunna utöva sitt ledarskap på bästa sätt ska
insatserna för att ge dem rätt organisatoriska förutsättningar stärkas. Göteborgs Stad ska säkerställa att chefers ansvar motsvaras av rätt befogenheter,
kompetens och resurser. Under året ska modeller för delat ledarskap prövas, där
medarbetare ges möjlighet till större ansvar i syfte att avlasta den första linjens
chefer. Göteborgs Stads nämnder och bolag ska under året, i samverkan med
fackliga parter, ta fram ett normtal för antalet medarbetare per första linjens
chef, uppdelat på verksamhet.
Göteborgs Stad ska ha ett tillitsbaserat ledarskap, där medarbetarnas professionella kompetens står i fokus. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras. Antalet långtidssjukrivningar måste minska och
det förebyggande arbetet förstärkas. Friskvård, hälsofrämjande arbete och samverkan med företagshälsovården är en viktig faktor för att sänka sjuktalen och
för att Göteborgs Stad fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare har Göteborgs Stad ansvar att vidta åtgärder för att underlätta återgången
till arbetslivet för långtidssjukskrivna medarbetare genom rehabiliterande
insatser. Staden ska alltid ha uppdaterade rutiner för personskydd och erbjuda
professionell hjälp vid eventuell polisanmälan och personlig krisbearbetning,
med fokus på särskilt riskutsatta verksamheter som socialtjänsten och skolan.
En särskild lönepott avsätts för högre löneökningar i kvinnodominerade välfärdsyrken. Osakliga och omotiverade löneskillnader ska motarbetas. Som en
del i att förbättra arbetsmiljön och möjliggöra återhämtning ska heltidsmåttet
för nattarbete minska. Under året ska ett särskilt låglönelyft genomföras för
de lägst betalda yrkesgrupperna. Nyutexaminerade med fullständiga betyg och
slutförd praktik från gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller barn- och
fritidsprogram som är folkbokförda i Göteborg ska erbjudas tillsvidareanställning i staden.
Den som arbetar i välfärden ska kunna tala, läsa och skriva på god svenska. Brukare måste kunna lita på att kommunikation med personalen alltid förstås fullt
ut, medarbetare måste veta att alla kollegor förstår samtliga arbetsinstruktioner
till fullo och medborgare måste känna sig trygga med att staden ställer tydliga
kompetenskrav inom den skattefinansierade välfärden. Dagens situation – där
en svår rekryteringssituation och en förlegad syn på välfärdsarbete har lett till
att språkförbistring blivit ett verkligt problem på många kommunala arbetsplatser – måste få en skyndsam, tillfredställande och permanent lösning. För att
garantera hög kvalitet och fungerande arbetsmiljö i välfärdens utförarled måste
staden skärpa sina kompetenskrav, och detta särskilt i rekryteringsprocessen.
Under året införs språktester vid nyanställning i äldreomsorgen, funktionshindersverksamheten, fritidshem och förskola. Befintlig personal som bedöms ha
behov av fortbildning i det svenska språket ska genomgå ett språklyft på betald
arbetstid. Språklyftet ska avslutas med ett språkvaliderande test.
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Uppdrag

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att delade turer inte förekommer i stadens verksamheter samt att personalen fortsatt har rätt till heltid,
med deltid som frivillig möjlighet.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna sänkning av heltidsmåttet för
nattarbete till 33 timmar i veckan.

»

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att andelen arbetade timmar som
utförs av timanställda i staden aldrig överstiger fem procent.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta central enhet för yrkesväxling
införs i syfte att erbjuda medarbetare vägar till annan yrkesroll inom staden.

»

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att andelen arbetade timmar som
utförs av konsulter ska minska med 20 procent till 2023. Detta sker både
genom konsultväxling och genom att samtliga nämnder minst en gång per år
ska pröva rådande konsultanvändning genom politiskt beslut.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna införandet av språktester i det
svenska språket vid nyanställning inom äldreomsorgen, funktionshindersverksamheten, förskola och fritidshem.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna införandet av ett obligatoriskt
språklyft i svenska för befintlig personal inom äldreomsorgen, funktionshindersverksamheten, förskola och fritidshem som bedöms vara i behov av
språklig fortutbildning. Språklyftet ska följas upp av språkvaliderande test.

»

Kommunstyrelsen ska ta fram plan för att kartlägga varför omotiverade löneskillnader uppstår inom samma BAS-intervall och vilka konkreta åtgärder
som kan genomföras för att motverka värdediskriminering.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna satsning på högre löner och
bättre arbetsvillkor inom välfärdsyrken samt samordna särskild låglönesatsning för yrkesgrupper med lägst medianlön i Göteborgs Stad.

»

Tillsvidareanställning ska erbjudas alla folkbokförda elever i Göteborg med
godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets vård- och omsorgsprogram och barnskötarprogram.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta personalutskott under kommunstyrelsen. Befogenheter och mandat fastställsunder året. Personalutskottet
ersätter Personalberedningen.

»

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att samtliga medarbetare inom staden ska ha exakt kännedom vad som ingår i sin befattning och ansvarig chef
ska säkerställa att resurserna anpassas därefter. Om detta ej kan säkerställas
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ska frågan lyftas högre upp i organisationen, med krav på tydlig och direkt
återkoppling till vederbörande.

»

26

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med förskolenämnden och
grundskolenämnden, utreda hur andelen förskollärare och grundskolelärare
inom verksamheter där en hög andel av barnen är utrikesfödda och är i stort
behov av språkutveckling kan öka genom åtgärder för att erbjuda personal
särskilda anställningsvillkor, såsom ny yrkesbefattning.

Personal
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STYRNING, LEDNING OCH
FÖRVALTNING
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stad ska styras transparent, resurseffektivt och
demokratiskt.

Analys
De svenska kommunerna har under det senaste halvseklet gjorts till verkställare
av statligt bestämd och strikt lagstyrd politik. Allt större delar av det offentliga
åtagandet har lagts på kommunerna – men utan att nödvändig nivå av resurser
har tillförts den kommunala ekonomin. De statliga välfärdsuppdragen har
begränsat utrymmet för egna kommunala prioriteringar och lokalt inflytande
över välfärden.
Styrsystem i enlighet med New Public Management-teorier har resulterat i
att den administrativa-byråkratiska sidan har legat på en historisk tillväxtnivå,
medan välfärdens utförarled har blivit allt tunnare och ställts utan förmåga
att möta medborgarnas stigande krav och legitima behov. Undersökningar
visar att ungefär hälften av den tillgängliga arbetstiden i offentlig sektor går till
välfärdstjänster och lika mycket till interna processer. Standardiserade processbeskrivningar låser fast välfärdsverksamheterna och försvårar anpassning till
brukares individuella behov och önskemål. Lärare, socialsekreterare och andra
yrkesgrupper i välfärden tvingas lägga en allt större del av sin arbetstid på dokumentation av sitt eget arbete enligt fastställda uppföljningssystem.
En tilltagande professionalisering av kommunernas administrativa-byråkratiska delar tycks inte ha lett till avlastning för välfärdspersonalen. Utan stöd i
politiska beslut, utvärderade nyttor och ekonomisk konsekvensanalys har den
administrativa apparaten fortsatt att växa. Sammantaget vittnar detta om de
allvarliga konsekvenser som svårmätta kvalitets-, uppföljnings- och effektivitetsmått har fått för välfärdssektorn. Förändring krävs, hela vägen från nationell
till lokal nivå.
Göteborgs Stad har ett eget ansvar i utvecklingen. Många uppdrag, handlingsplaner och projekt har, med goda intentioner, beslutats om och sedan blivit
regelbunden verksamhet – och detta utan att ordentliga utvärderingar har
genomförts. Det finns flera exempel där den kommunala organisationen har
expanderat bortom folk- och förtroendevaldas kontroll. I ett svårt ekonomiskt
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läge är denna kontroll särskilt viktig. Politiken måste i högre grad styra den
kommunala organisationens alla delar. För att detta ska fungera måste den
kommunala organisationen hänga ihop, förtroendet för kommunpolitiken öka,
risken för jävsproblematik och dubbla stolar minimeras, samtliga politiker ha
såväl resurser som förutsättningar nog att faktiskt utföra sitt viktiga uppdrag
och representationen breddas.
Utvecklingen går inte heller att skilja från marknadiseringen av den svenska
välfärden, som i allra högsta grad har skapat en situation där själva kontrollen
över välfärden har flyttats från folkvalda till icke-valda aktörer. Marknadssystemet innebär att det är svårt för kommunen att överhuvudtaget kunna ansvara
för den samlade styrningen och ledningen av den kommunala välfärdssektorn.
Vinstjakten i välfärden, och nödvändiga kontrollfunktioner av vinstdrivande
välfärdsaktörer, skadar den kommunala ekonomin. Årligen måste personalresurser allokeras till ren uppföljning av marknadsaktörer som styrs av vinstintresse. Samtidigt tyder forskningsläget på att det är tveksamt om effektiviseringar kan uppnås genom konkurrensutsättning, och dessutom om påstådda
effektiviseringar uppväger de kostnader som en marknadisering innebär. Vinst i
välfärden är inkompatibelt med folkvald kontroll över samhällets gemensamma
resurser. En i sann bemärkelse effektiv styrning och ledning kräver att marknadsinslagen i den kommunala välfärden stannar på minsta möjliga nivå enligt
gällande lagstiftning – och att även de inslagen utreds.
Sammantaget pekar dessa fyra problem – de statliga välfärdsuppdragen,
bristfälliga styrningssystem, de kommunala särsatsningarna och marknadsexperiment ut skälet till varför den kommunala sektorn har utvecklats i riktning
mot att bli administrativ-byråkratisk. Det krävs en samsyn, från det lokala till
det nationella, och genomgripande förändringar av den offentliga organisationen för att åstadkomma en välfärdssektor där resurser omfördelas från interna
processer till välfärdsproduktion och välfärdspersonal.

Kommunfullmäktiges inriktning
Den offentliga makten utövas av folkvalda. Vinst i välfärden är inkompatibelt
med demokratisk kontroll över samhällets gemensamma resurser, och riskerar
att dränera kommunen på nödvändiga resurser. Göteborgs Stad ska eftersträva
en välfärd fri från vinstintresse - i den mån nationell lagstiftning tillåter detta.
De marknadssystem som har införts i välfärden under de senaste åren, eller vars
införande är påbörjat, ska avvecklas alternativt stoppas i sin helhet under året.
På de välfärdsområden där staden saknar laglig möjlighet att stoppa marknadsutsättning ska kooperativa och idéburna aktörer främjas. Under året ska kommunstyrelsen kartlägga hur stor andel av de offentliga tjänsterna som utförs av
privata utförare, redovisat per förvaltning och bolag.
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Nämnder och styrelser ska löpande ta del av personalutvecklingen sett till volym, befattningar och kostnad inom sina förvaltningar och bolag. En utredning
ska genomföras, av extern aktör och i tät samverkan med Göteborgs universitet, för att förklara och analysera personaltillväxten inom yrkesbefattningarna
chefer och administration. Utredningen ska – utöver att presentera ett gediget
faktaunderlag för stadens beslutsfattare – föreslå konkreta åtgärder för hur
offentliga resurser kan omfördelas från interna processer, chefer och administration till medarbetare i den första linjens välfärd och produktion av välfärdstjänster. Utöver detta införs anställningsstopp för administrativ personal och
chefer enligt kommunfullmäktiges inriktning i avsnittet Personal .
Nämnder och styrelser ska under året, från respektive förvaltning och bolag, få
detaljerad information om vilka delar av nämnd och styrelses verksamhet som
är statligt betingad, vilka delar som är till följd av beslut från politik och vilka
delar som är till följd av beslut från tjänstepersoner.
Nämnder ska under året besluta om politiskt beslutade verksamheter och
projekt som sorterar under dess förvaltning i syfte att pröva om verksamhet
eller projekt är ändamålsenligt för nämnden och hur stor andel av den totala
kostnadsmassan som är knuten till projekts planerande, genomförande och
utvärdering. Nämnder och styrelser ska också undersökavilka verksamheter
som kan samordnas inom en nämnd eller mellan nämnder.
För att pröva nya idéer och innovativa arbetssätt är projektformen ofta tillrådlig, men staden behöver – som en del i sin genomgripande omfördelning från
interna processer till välfärdsproduktion – se över hur projektformen används
och har använts inom den kommunala organisationen. Det totala antalet projekt inom staden ska minska med minst 25 procent till 2023. Samtliga pågående projekts fortsatta varande ska årligen prövas av ansvarig nämnd eller styrelse.
Projekt som inte bedöms ge mervärde för göteborgarna ska avslutas och goda
erfarenheter tillvaratas genom inordning i ordinarie verksamhet.
Antalet policy- och styrdokument behöver minska. Under förvaltningsreformen på skolområdet uppdagades att över 1 400 styrdokument var gällande –
enbart för grund- och förskola. Mängden policys, styrdokument och abstrakta
målsättningar kräver en oproportionellt stor arbetstid sett till andra behov
i den offentliga verksamheten. Det totala antalet ska minska med minst 50
procent till 2023 års utgång.
Delegationsrätten är ett viktigt medel för att säkerställa god ekonomi och tydlig politisk styrning över hela staden. Nämnd kan hädanefter inte lämna beslut
på delegation till förvaltning gällande externa konferenser och utlandsresor.
Nämnd som ändå vill besluta om att ge delegation till förvaltning för externa
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konferenser och utlandsresor får hemställa hos kommunstyrelsen om sådan
delegationsordning och redogöra för synnerliga skäl.
Under året implementeras stadens nya nämndstruktur. Processen har kännetecknats av bristfällig politisk styrning och missade möjligheter till mer
genomgripande förändring. Stadsdelsnämndernas avskaffande bör ses som ett
första steg i riktning mot en utpräglad facknämndsstyrning och ökad likvärdighet i det offentliga åtagandet. För att säkerställa att detta blir fallet ska
kommunstyrelsen löpande följa upp utfallet av de nya nämndorganisationerna
genom att undersöka hur förändringarna har mottagits av personal, brukare
och medborgare.
I dagsläget kännetecknas staden av en brist på konsekvens i sin fördelning av
uppdrag mellan nämnderna, där nämnder med mindre ansvarsområden kan
ha betydligt fler förtroendevalda än nämnder med budgetar och ansvar som
motsvarar en mellanstor svensk kommun. För att åtgärda den akuta bristen på
logik i nämndernas storlek justeras förskolenämnden, grundskolenämnden och
utbildningsnämnden till 11 ledamöter och 11 ersättare. I samband med att
större förändringar görs av nämndstrukturen efter år 2022 ska ett nytt system
för storleken på nämndernas politiska representation tas fram med ärendemängd, ansvar, mötesfrekvens, myndighetsutövning, omsättning och antal
anställda som grund.
Det är inte lämpligt att kommunstyrelsen utser den beredning som sätter deras
egna arvoden. Dagens modell innebär dessutom att kommunalråden förväntas
votera om sina egna arvoden årligen, vilket bör betraktas som en jävsliknande
situation. För att helt skilja kommunstyrelsen från sin egen arvodessättning
inrättas en ny arvodesnämnd, instiftad av kommunfullmäktige, enligt samma
strikta principer som idag är gällande för stadsrevisionen.
Göteborgs fritidspolitiker utgör stadens demokratiska fundament. Ideella
politiker ska ha resurser nog att utföra sitt viktiga uppdrag utan att arbetsliv,
fritid och familj blir lidande. Detta är särskilt viktigt i en tid när antalet partimedlemmar minskar och politikerkåren blir mer homogen sett till sin klassbakgrund och härkomst. Fritidspolitiker ska ha rimliga arvoden för nedlagd tid,
mötestider som fungerar i vardagslivet, god tid för inläsning av handlingar och
stora möjligheter att påverka verksamheternas utfall. Den nya arvodesnämnden
ska som första uppdrag genomföra översyn av arvode till nämndordföranden
och föreslå ett stringent system som tar sin grund i faktisk nedlagd tid och
förväntningar på uppdraget.
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Budget och målstyrning
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Budgetens roll är att inom
de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges
mål och inriktningar. Målen ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av
nämnderna och styrelserna. Planer, program, riktlinjer, uppdrag och policy-dokument som kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras, men
är underordnade kommunfullmäktiges budget. Målen har en tidshorisont över
hela planperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse ska eftersträvas snarast
möjligt. Revidering av målen sker genom ett nytt budgetbeslut. Både nämnder
och styrelser ska följa budgetens mål.
Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som ska
förändras i verksamheterna. Många verksamheter nämns inte i budgeten. Det
innebär inte att de är mindre viktiga. De ska fortsätta bedrivas och utvecklas
om inget annat anges. Budgeten ska underlätta dialogen med nämnderna och
styrelserna framförallt om hur målen kan uppnås på bästa sätt. Uppdrag löper
över ett år om inte annat anges.

Verksamhets- och affärsplan
Nämnder och styrelser ska årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhets/-affärsplan ska inledas snarast efter
det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska
därefter fastställas av nämnd/styrelse senast före februari månads utgång.

Verksamhetsnomineringar
Nämnder ska senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att
upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån
innevarande års nämndbudget. Verksamhetsnomineringar ska vara nämndbehandlade före april månads utgång. Verksamhetsnomineringarna ska vara få till
antalet och ekonomiskt hållbara.

Uppföljning och rapportering
Varje nämnd ansvarar för sin egen kontroll, uppföljning och styrning. Det
gäller den egna verksamhetsplanen/affärsplanen och den egna budgeten – men
även kommunfullmäktiges mål, inriktningar och budget samt verksamhetens
mål såsom de beskrivs i reglemente och ägardirektiv.
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Rapportering till kommunstyrelsen sker i huvudsak genom tre rapporteringstillfällen: vår, höst och i samband med bokslut. Rapporterna ska fokusera på
viktig styrinformation; exempelvis det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Uppföljning mot fullmäktiges mål sker i delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.
På grund av det ekonomiska läget är det viktigt att nämnder och styrelsen har
löpande rapportering om ekonomin. Nämnder ska sammanställa prognoser
och redovisa dessa för kommunstyrelsen två gånger per år utöver uppföljningsrapporterna och delårsbokslutet. Denna rapport ska endast innehålla ekonomiska värden och prognoser.

Scenariostyrning
För att underlätta för folk- och förtroendevalda att fatta kvalificerade beslut
ska staden övergå till scenariostyrning under året. Samtliga tjänsteutlåtanden
ska beskriva minst två scenarion och ge politiken möjligheter till olika beslut
givet olika avvägningar angående exempelvis beslutets påverkan när det gäller
Göteborgs Stads tre hållbarhetsdimensioner.

Uppdrag
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»

Det totala antalet policy- och styrdokument ska minska med minst 50
procent till 2023.

»

Det totala antalet interna projekt i staden ska minska med minst 25 procent
till 2023. Samtliga pågående projekts fortsatta varande ska prövas av ansvarig nämnd eller styrelse under året.

»

Scenariostyrning ska införas som modell för samtliga stadens tjänste
utlåtanden.

»

Anställningsstopp införs för alla yrkesgrupper kategoriserade som chefer
och administration enligt kommunfullmäktiges inriktning. Nämnder ges
möjlighet att besluta om enskilda och synnerligen motiverade undantag från
anställningsstopp.

»

En utredning tillsätts i syfte att undersöka och analysera tillväxten inom
yrkesbefattningarna chefer och administration och hur den totala lönekostnaden inom staden kan omfördelas från interna processer till produktion av
välfärdstjänster. Utredningen ska ledas av extern aktör och genomföras i tät
samverkan med Göteborgs Universitet.

»

Grundskolenämnden, förskolenämnden och utbildningsnämnden utökas
till 11 ledamöter och 11 ersättare.
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»

Utredning tillsätts för att föreslå ett sammanhängande system för storleken
på nämnders politiska representation. Utredningen ska föreslå fyra riktmärken för nämndstorlek med hänsyn tagen till ärendemängd, ansvar, mötesfrekvens, myndighetsutövning, ekonomisk omsättning och antal anställda.

»

Kommunstyrelsens arvodesberedning avvecklas och ersätts med en särskild
arvodesnämnd.

»

Kommunstyrelsens arvodesnämnd får i uppdrag att genomföra översyn av
samtliga arvoden till fritidspolitiker i staden, med ett särskilt fokus på hur
nämndordförandens möjlighet att utföra sitt uppdrag kan förstärkas.

»

Delegationsordning i nämnder och styrelser ska förändras på sådant sätt att
konferenser, utlandsresor och synnerligen motiverade avsteg från anställningsstoppför yrkesbefattningar inom yrkeskategorier chefer och administration kräver nämndbeslut. Nämnder och styrelser kan söka undantag
från sådan delegationsordning hos kommunstyrelsen respektive Göteborgs
Stadshus AB.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla LOV i hemtjänst och daglig
verksamhet under 2021.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga andelen offentliga tjänster som
utförs av privata utförare och lägga förslag om hur andelen kan minska.

»

Nämnder och styrelser ska få information om vilka delar av förvaltnings
eller bolags verksamhet som är statligt betingad och vilka som är till följd av
beslut från kommunal politik eller tjänstepersoner.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att främja kooperativa och idéburna aktörer
i befintliga marknadiserade delar av välfärden.
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EKONOMI
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stads ekonomiska resurser ska omfördelas från
interna processer till produktion av välfärdstjänster.

Analys
Kommunens ekonomi innehåller problem som måste lösas på både kort och
lång sikt. I sökandet efter hållbara lösningar på den kommunalekonomiska
situationen är de båda tidsperspektiven av lika viktiga.
På kort sikt infinner sig en global pandemi – en pandemi som både blottlägger
och förvärrar de brister som tidigare funnits inom välfärden. Den försämrade
konjunkturen och de stora konsekvenserna för sysselsättningen innebär att
skatteunderlaget viker och att kostnader för såväl försörjningsstöd som andra
sociala skyddsnät ökar. En djupare ekonomisk nedgång tenderar att få stora
konsekvenser för en industriberoende stad som Göteborg. Den globala osäkerheten gör det svårt att prognostisera mer exakta utfall för den kommunala
ekonomin och därmed den kommunala verksamhetens förutsättningar.
Samtidigt som osäkerheten ökar har staten klivit in och axlat ett betydande
ansvar, vilket har varit helt avgörande för kommunens kortsiktiga hantering
av pandemins konsekvenser. Genom generella och riktade resurstillskott samt
förstärkningar av arbetslöshetskassa och sjukförsäkring har Göteborgs stad
kunnat fokusera på sitt grunduppdrag. Under pandemins inledande månader
möjliggjorde den temporära coronauppgörelsen mellan Socialdemokraterna
och de styrande borgerliga partierna att de statliga resurstillskotten effektivt
och skyndsamt kunde fördelas ut i den kommunala organisationen, och särskilt
till välfärdsverksamheterna.
På längre sikt måste konstateras att Göteborg är en växande kommun, med en
växande kommuns fördelar och problem. På problemsidan ter sig bristen på
ändamålsenliga bostäder för breda befolkningsskikt, infrastrukturella kapacitetssvårigheter i delar av staden och en utbyggnad av välfärdslokaler som har
gått i otakt med befolkningstillväxten. Detta är ett problem som måste lösas
genom unika lösningar i centrala lägen, hushållning med lånemedel för övriga
delar av staden samt överskott i den kommunala ekonomin.
Vissa problem kan dock inte lösas lokalt på kommunal nivå. Nationella problem kräver nationella lösningar. Bostadspolitiken är i högsta grad nationell;
bostadsbidrag, investeringsstöd, reavinstskatt, ränteavdrag och bibehållandet
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av förhandlade hyror är riksdags- och regeringsfrågor som direkt påverkar tillgången till bostäder med rimliga hyror. Detsamma gäller frågor om infrastruktur, trygghet såsom lag och ordning, samt miljö- och klimatinvesteringar. Om
staten inte kan finansiera detta så riskeras kostnader att, på ett eller annat sätt,
vältras över på kommuner och i slutändan gå ut över det kommunala huvuduppdraget: välfärden.
De stora skattesänkningarna som gjorts under de senaste 20 åren har långsiktigt urholkat grunderna för det offentliga välfärdsuppdraget. Under de senaste
årtiondena har den offentliga sektorns andel av ekonomin minskat kraftigt.
Om skattekvoten hade legat på samma nivå som 1999 hade skatteintäkterna år
2017 varit 240 miljarder kronor högre.
Marknadssystem i välfärden har lett till situationer där kommuner, med det yttersta ansvaret för välfärdsleveransen, ska konkurrera med vinstdrivande företag.
Den gemensamma kontrollen över folkets gemensamma resurser har därmed
minskat. Skattepengar, ämnade för välfärdens finansiering, har lämnat den
offentliga sektorn och förvandlats till privata företagsvinster. Marknadssystems
konsekvenser har blivit svåröverskådliga effektiviseringar, svårnavigerade förändringsfaktorer och svårgenomförliga besparingar i den första linjens välfärd.
De stora tillgångarna i bolag, mark, personal och kompetens innebär en styrka
för staden. Förslag om stora utförsäljningar av bolagssfären, ideologiskt motiverade försäljningar av annan offentlig egendom och stora personalneddragningar i välfärden riskerar att försämra och försvaga stadens långsiktiga ekonomiska
ställning. Det är en farlig väg att gå för Göteborg.
På sikt måste den offentliga andelen av ekonomin öka från dagens nivåer om
välfärden ska motsvara den demografiska förändringen och medborgarnas
förväntningar. Detta gäller framför allt beskattning av kapital. För att uppnå
en ekonomiskt hållbar situation i den kommunala sektorn krävs fortsatt stora
tillskott av resurser från regering och riksdag. Om staten inte levererar på detta
åtagande kan även Göteborg, likt många andra kommuner, bli tvungna att höja
skatten – bara för att bibehålla nuvarande ambitionsnivå i välfärden. Detta skulle få svåra fördelningspolitiska effekter för de låg - och medelinkomsttagare som
utgör folkflertalet i såväl Göteborg som de flesta andra av landets kommuner.

Kommunfullmäktiges inriktning
Tydlig prioritering och god hushållning med göteborgarnas gemensamma resurser är grundläggande för att staden ska kunna sätta välfärden först. Den övergripande inriktningen är att genom politiska omprioriteringar och riktade besparingar på administration och överbyggnad stärka den kommunala ekonomin.
Det strukturella underskottet ska på sikt minska och den kommunala ekonomin
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fortsätta förbättras genom intäktsförstärkningar och fortsatta omprioriteringar
av den kommunala kostnadsvolymen i riktning mot välfärdsverksamhet.
Under 2021 inleds en väsentlig omflyttning av medel till välfärdens viktigaste
områden – skola och äldreomsorg. Dessa satsningar, på över 340 miljoner
kronor vardera, möjliggörs just genom den riktade besparingen på byråkratisk
överbyggnad, administrativt arbete, interna processer, tekniska konsulter och
interna projekt. Omfördelningen och dess hållbarhet över tid innebär att vissa
nämnder på sikt måste stå tillbaka något i sitt arbete och i sina ambitionshöjningar. Det är kommunfullmäktiges mening att de stora och akuta välfärdsbehoven måste gå före andra verksamheters behov under hela planperioden.
Hushållning med göteborgarnas pengar innebär att staden affärsmässigt förvaltar gemensamma tillgångar i form av mark och bolag, som även tillför andra
nyttor till staden och dess medborgare.
Ett problem i stadens ekonomi är den nödvändiga, och i vissa fall akuta,
utbyggnaden av välfärdslokaler och bostäder. För att lösa detta problem är det
avgörande att lokaler i centrala lägen kan samlokaliseras med andra lokaler,
kontor eller bostäder för att minska kostnader eller intäkter i projekt. Det är
även helt avgörande att få en förbättrad ekonomi i exploatering. Om exploateringsgrad, närhet till befintlig infrastruktur och kostnader för total exploatering
i tidigt skede kan genomlysas kan dyra projekt utan finansiering reduceras eller
undvikas. Förutsättningarna för detta kommer att förbättras i och med den
facknämndsreform som lär genomföras under nästa mandatperiod, och vars
syfte är att skapa en tydligare struktur för planering och exploatering i staden.
Detta är dock inte tillräckligt. Det kommer även krävas svåra prioriteringar av
den totala mängden investeringar, och detta på både bolagssidan och förvaltningssidan. Överskott i ekonomin är även detta avgörande; högre överskott än
det för närvarande gällande målet på två procent kan komma att krävas. Detta
för att lyckas med att utveckla bostadsområden och bygga bort kapacitetsbristen på skolor och andra välfärdslokaler. Den huvudsakliga finansieringen sker
trots allt via lånemedel, men genom att göra ovanstående kan dessa begränsas
så att ränterisker och ökade kapitalkostnader inte utgör för stora hot mot
välfärdens finansiering. På sådant sätt kan även destruktiva utförsäljningar eller
platta, stora skattehöjningar som drabbar medborgarflertalet undvikas.

God ekonomisk hushållning
De stora statliga tillskotten har varit på närmare 1000 miljoner, men samtidigt
har också prognosen för stadens skatteintäkter vikt med över 700 miljoner
kronor jämfört med samma prognos i oktober 2019. Den prognostiserade
redan då en lågkonjunktur, men en mildare sådan än vad som staden – och hela
Sverige – nu med all sannolikhet står inför.
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I delårsrapporten per augusti 2020 prognostiserar staden ett överskott för hela
år 2020 på 2,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 6,5 procent. Det är att jämföra med målet på 2 procents överskott. Detta stora överskott inträffar delvis
på grund av att vissa statliga insatser, som övertagande av sjuklönekostnader,
men även för att vissa delar av den kommunala organisationen har haft svårt
att överhuvudtaget bedriva verksamhet under pandemin. Överskottet skulle
innebära ett tillskott till resultatutjämningsreserven på 1 376 miljoner kronor,
som då skulle uppgå till knappt 4 400 miljoner totalt.
Detta sammantaget innebär en möjlighet att göra välbehövliga insatser inom
staden. Som poängterats av regeringen är det viktigt att offentlig ekonomi
fortsätter att driva ekonomisk aktivitet för att verka kontracykliskt mot lågkonjunkturen. Resultatutjämningsreserven används därför under 2021 med knappt
720 miljoner, knappt hälften av vad fullmäktiges ekonomiska regelverk tillåter.
Under 2020 prognisteras en användning om 140 miljoner kronor. 2023 nås ett
överskott motsvarande 1,4 procent. Det är viktigt att så snart det är möjligt nå
målet på minst 2 procent, genom kloka prioriteringar och smarta lösningar, för
att kunna finansiera framtida investeringar. Genom överskott i ekonomin, ökat
fokus på exploateringar och investeringar så kommer även fullmäktiges andra
ekonomiska mål om soliditet, exploateringsekonomi och egenfinansieringsgrad
att upprätthållas.

Pris- och lönekompensation
Nämndernas ramar har uppräknats med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), vilket för 2021 är 1,7 procent, 2,0 procent 2022 och 2,4 procent 2023.
Utöver dessa finnsmedel för att minska heltidsmåttet för nattarbetande personal, höja lönerna för yrkesgrupper med låga medianlöner och samt genomföra
enskild satsning på högre löner och bättre villkor för personal inom välfärdsyrken medräknat i de stora och långsiktiga resursförstärkningar som görs för
välfärdsverksamheterna enligt kommunfullmäktiges inriktning.
Nämndernas budgetramar justeras även enligt befolkningsprognos. De senaste
halvårssiffrorna verkar dock lägre än de senaste helårssiffrorna som denna
budget baseras på, vilket borde innebära en högre uppräkning till de nämnder
som kompenseras för befolkningsförändringar – nämnder inom välfärd och
utbildning.
Efter justering för befolkning och index påläggs alla nämnder en riktad besparing genom att anställningsstopp införs på chefer och administration, men även
besparing på interna processer och konsulter, enligt den inriktning som beskrivs
utförligt i avsnitten Personal och Styrning, ledning & förvaltning. Nämnder
kan även få andra justeringar beroende på konsekvenser av politiska beslut och
satsningar gjorda i denna budget.
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Utdelning
Utdelning från Stadshus AB fastställs till maximalt 540 miljoner kronor för
2021 och för hela planperioden. Dessutom flyttas Business Region Göteborg
och Göteborg & Co till att från och med 2022 helt finansieras genom koncernbidrag.
Koncernbidrag och utdelning avses på sikt helt kunna finansieras genom bolagens
avkastning, som ska vara jämförbar med bolag i liknande branscher givet ägarens
ambitioner – det vill säga ägarens sociala samt miljömässiga mål med bolagen.
På kort sikt kommer inte bolagens resultat kunna finansiera ett sådan nivå på
utdelning och koncernbidrag. Det är därför acceptabelt att koncernen finansierar
utdelning genom minskat fritt eget kapital och lån. Detta är dock endast under
en övergångsperiod till dess att bolagen kan långsiktigt leverera en högre avkastning. Syftet med detta är bland annat att genomföra strukturella förändringar i
syfte att omfördela kostnadsvolymen från interna processer till välfärdsuppdraget.

Skattesats och taxor
Skattesatsen är oförändrad 21:12 per skattekrona. Inga skattehöjningar är planerade i denna budgets planperiod, men kan på grund av ovanstående trots allt
inte helt uteslutas. Utfallet av den riktade besparingen på byråkratisk överbyggnad, administrativt arbete, interna processer och tekniska konsulter kommer
att bli avgörande för skattesatsens nivå under kommande år.
Taxor för vatten och avfall- samt välfärdstaxor tas samband med budgetbeslutet
eller genom särskilt beslut av fullmäktige.

Eget kapital
Nämnder får möjlighet att använda 0,5 procent av kommunbidraget, eller om
det inte är tillämpligt; nämndens omslutning, som eget kapital utan att hemställa till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan vid särskilda händelser bifalla hemställan från nämnd
om att använda ytterligare eget kapital. För att sådan hemställan ska kunna
bifalls måste nämnd hemställa till kommunstyrelsen i samband med politisk
behandling av nämndens uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. En sådan
hemställan ska även innehålla beskrivning om hur stadens ekonomi påverkas
ur ett stadenövergripande perspektiv, i form av kostnader på kort- och medellångsikt. Identiska regler gäller hemställan från nämnd om förändrad ram. En
förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna bevilja sådan hemställan är
att kommunens budgeterade resultat ej försämras samt att eventuella löpande
kostnader hanteras.
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Principer för beräkning av internränta
Internräntan sänks till 1,25 procent för 2021. Detta är en sänkning på 0,25
procentenheter som motiveras av det ekonomiska läget.

Investeringar
I takt med att stadens investeringar växlas upp måste även investeringsstyrningen förbättras väsentligt. Detta gäller samtliga planerande nämnder och bolag
med investeringsbudget. Investeringarna måste bli jämförbara och prioriteringsbara mellan såväl olika nämnder som bolag.
Den tidigare fyraåriga investeringsram med ett års förskjutning från mandatperioden, fortsätter perioden ut till 2023. En mer övergripande översyn
investering är önskvärd, men kräver en noga utredning och ha en bred politisk
förankring, därför kan en sådan inte implementeras i nuläget.
Ramarna för investerande nämnder nedjusteras något för nyinvesteringar för
2022 och 2023. Detta för att främja nödvändiga prioriteringar. Nämnder kan
också parera detta genom ökade intäkter i projekt eller samlokalisering med
andra förvaltningars och bolags investeringar. Alla planerade nämnder och styrelser ges i uppdrag att samlokalisera och samordna investeringar för att skapa
smarta och resurseffektiva lösningar. Staden ska även aktivt söka medfinansiering av infrastruktur och kollektivtrafik där det är möjligt.
Kategoristyrningssystemet ska införas i alla nämnder och bolagsstyrelser, såväl
för driftinköp som för investeringar. Detta är helt avgörande för att lyckas med
välfärdens framtida finansiering. Kommunala bolag kan med sin volym och
sin kunskap vara ledande i kategoristyrningsarbetet inom vissa områden. Alla
nämnder och styrelser ska inordna sig helt i denna stadenövergripande modell,
under ledning av nämnden för inköp och upphandling
Investeringsmedel får användas under hela planperioden, men oanvända medel
för projekt som inte genomförs får inte användas för att finansiera fördyrningar
inom andra projekt utan föregående särskilt beslut i kommunstyrelsen. Investerande nämnder ska genom uppdaterade investeringsprognoser kunna redovisa
fördyrningar inom beslutande och planerade projekt. Dessa ska redovisas i
ordinarie uppföljning.
Inget lånetak för bolagen inför i nuläget, men kan införas under planperioden.
Bolagsstyrelser ska iaktta försiktighet gällande utökning den samlade lånemassan och söka ägarens stöd vid osäkerhet och stora investeringsplaner.
Utöver rena investeringar tillförs medel 2021 till lokalnämnden, park- och
naturnämnden samt trafiknämnden för tidigareläggning av underhåll för att
genomföra välbehövt underhåll som tidigare inte rymts inom budget.
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Exploateringar
Exploateringsekonomin behöver förbättras, vilket beskrivs i närmare i avsnitten
om de planerade nämnderna. Detta är ett mycket viktigt område för stadens
övergripande ekonomi. Exploateringsintäkter och kostnader måste vägas på
kort och lång sikt; och detta även andra värden, som driftsekonomin i den
färdiga anläggningen, effektivt markutnyttjande, markpriser och så vidare.
Ekonomi i projekt kan ibland nås genom att vänta med exploateringen till
marknaden är sådan att markpriserna har ökat eller tekniken för markarbete
har förbättrats. Detta kan samtidigt innebära problem genom att lönsam mark
bebyggs först med en för låg exploatering, vilket kanske aldrig kan hämtas hem
av delen av projektet. Framtida markpriser kan även skapa problem för staden i
projekt där staden inte äger marken. Därför kan tiden både vara en lösning på
vissa projekt, men ett problem i andra.
Genom att hantera dessa ekonomiska perspektiv och kombinera detta med en
tydlig politisk vilja så kan dessa problem lösas. Staden kan därmed få bättre
ekonomi i stora projekt när Göteborg växer. Då kan finansieringen för välfärden säkras och framtida generationer göteborgares livsvillkor förbättras.

Centrala avsättningar
Avsättning försörjningsstöd
I det fall nämnds kostnader för försörjningsstöd överstiger den del av kommunbidraget som avser att täcka kostnaderna för försörjningsstöd med mer än en
procent av nämndens totala kommunbidrag enligt det årliga budgetbeslutet
ska en särskild reglering göras av ansvarsfördelningen mellan nämnden och
kommunen centralt. För den del som överstiger en procent belastas kommunen
centralt med 70 procent och nämnden med 30 procent. Understiger kostnaden
för försörjningsstöd nämndens budgeterade kostnad beviljas nämnden behålla
hela skillnaden.

Investeringsrelaterade kostnader i samband med ny- och
ombyggnationer
En särskild avsättning görs för investeringsrelaterade kostnader i samband med
ny- och ombyggnationer av lokaler. Dessa kostnader ska inte påverka hyran för
lokalnämndens hyresgäster.

Klimatåtgärder
För hela planperioden införs en särskild avsättning för klimatåtgärder som kan
sökas av både bolag och förvaltningar. Avsättningen ska användas ändamål40
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senligt och på ett sätt som främjar en rättvis omställning och medför positiva
nyttor för göteborgarna. Miljö- och klimatnämnden ska prioritera mellan
inkomna ansökningar för att sedan ge ett utlåtande till kommunstyrelsen, som
fattar slutgiltigt beslut. Ansökningar ska inkomma i god tid för att tas med i
den ordinarie uppföljningen.
Om en prioritering behöver göras mellan åtgärder ska detta göras enligt:
1. Klimatåtgärder som sänker kostnader på sikt.
2. Klimatåtgärder som kan tidigareläggas, men inte skapar kostnader på sikt.
3. Övriga åtgärder efter miljönytta per krona.

Uppdrag

»

Samtliga planerande nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i planeringen samlokalisera projekt i syfte att effektivisera kostnader och öka
intäkter i investeringsprojekt.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera relevanta styrdokument gällande investeringar och exploateringar i relation till inriktningen i detta avsnitt.

»

AB Framtiden ges i uppdrag att inkludera äldreboenden, studentbostäder,
samt andra kategoriboenden och offentliga lokaler i projekt där det är affärsmässigt försvarbart och att det skapar ett bättre bostadsområde samt stärker
kommunens totala ekonomi.

»

Fastighetsnämnden ges i uppdrag tillsammans med lokalnämnden att
modellera skillnaden i driftkostnad för en stor enhet, skola, förskola, jämfört
med markpris/markutnyttjande för den samma i olika lägen i staden och
vilken jämvikt som finns.

»

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att ingå och implementera kategoristyrningsmodellen under ledning av nämnden för inköp och
upphandling.

»

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att rutiner finns hos berörda
nämnder för att aktivt söka möjlig medfinansiering av infrastruktur och
kollektivtrafik från EU-, stat- och regionnivå.
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NÄMNDER
Avsnittet berör det kommunala beslutsfattande som
bedöms sortera under stadens nämnder. Alla nämnder
tilldelas specifika mål, inriktningar och uppdrag.
Socialnämnderna behandlas gemensamt.
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SOCIALNÄMNDER
Kommunfullmäktiges mål
Livsvillkoren i staden ska bli mer jämlika.

Analys
De senaste decennierna har ojämlikheten ökat i Göteborg, precis som i resten
av västvärlden. Ett bristande ansvarstagande på statlig nivå har kraftigt minskat
välfärdsfinansieringen och vältrat över stora sociala kostnader på kommunerna.
Flyktingkrisen och den skeva geografiska fördelningen av mottagandet har
ytterligare förvärrat de sociala problemen för ansvarstagande kommuner som
Göteborg.
Skillnaderna i livsvillkor och hälsa växer kontinuerligt i vår stad. Den ökande
ojämlikheten är det största strukturella samhällsproblem som politiken har att
förhålla sig till. Arbetet för att skapa en jämlik stad måste därför vara det överordnade målet för stadens verksamhet. Det strategiska arbetet med Jämlik stad
måste alltjämt genomsyra verksamheterna i de nya socialnämnderna inriktning.
Det finns anledning att tro att arbetslösheten kommer att öka under det kommande året och att detta leder till att flera personer kommer att vara i behov
av stöd från staden. Särskilt unga och personer som från början har en osäker
anställning kommer att drabbas. Barn riskerar att påverkas mycket negativt när
deras föräldrar står utan arbete. Situationen kommer troligtvis att påverka stadens övriga sociala verksamheter. Givet den ekonomiska situation som staden
står inför, tillsammans med ett växande välfärdsåtagande, kommer det framöver att vara nödvändigt att prioritera de mest konkreta och empiriskt effektiva
insatserna framför ytterligare analys och kunskapsinsamling.
Den sociala problematiken ökar i många av stadens områden och orsakas
många gånger av ett relativt fåtal individer som ingår i destruktiva grupperingar
eller klaner. Förtyckande klanstrukturer och parallellsamhällen där människor
inte känner sig delaktiga och inte har möjlighet att själva fatta beslut och påverka sin tillvaro är ett är ett växande problem i staden och drabbar ofta redan
utsatta områden. Strukturerna påverkar hela stadsdelar och människors vardag
och dess sociala påverkan blir påtaglig. Ofta är problematiken relaterad till
hedersstrukturer och kvinnor och flickor drabbas hårdast.
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Kommunfullmäktiges inriktning
De nya socialnämndernas arbete ska inriktas mot att ge stöd, förebygga sociala
problem, minska skillnader i hälsa och skapa jämlika livsvillkor. Göteborg ska
vara en jämlik och inkluderande stad där alla kan delta på lika villkor. Socialnämnderna ska bygga vidare på stadens jämlikhetsarbete enligt programmet för
Jämlik stad. Nämnderna ska samarbeta med varandra för att sprida kunskap om
effektiva metoder och öka likabehandlingen av göteborgarna.
Stadens fritidsverksamhet ska värnas i de nya nämnderna och vara en plattform
för ungas utveckling och lärande. Samarbete med olika aktörer ska skapas
för att möta ungas behov. Fritidsverksamheten ska bidra till en jämlik och
meningsfull fritid och öppna upp för generationsmöten. Därutöver ska fritidsverksamheten också bidra till det brottsförebyggande arbetet i stadsområdet. Samarbetet med stadsområdenas civilsamhälle och föreningsliv ska värnas
och utvecklas, bland annat med stöd av föreningskonsulenter. Kultursamordnarna spelar en viktig roll för att göra kulturen tillgänglig för barn och unga och
de ska ha goda förutsättningar för sitt arbete. Konceptet föreningsvandringar,
som innebär att föreningar i samverkan med socialförvaltningen vandrar i
stadsområdet under helgkvällar för att bidra till en ökad vuxennärvaro och
trygghet, ska spridas till samtliga socialnämnder.
Socialnämnderna ska i högre utsträckning finansiera sociala insatser i anslutning till grundskolan som inte är direkt kopplade till skolans kunskapsuppdrag.
Det ska finnas ett särskilt fokus på att få vårdnadshavare i arbete, vilket alltid
gynnar barnen. Antalet hushåll med egenförsörjning ska öka. Socialnämnderna
och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning behöver samarbeta kring
personer som uppbär försörjningsstöd. Dessa individer ska snabbt få tillgång
till rätt insatser för att kunna komma ut i arbete. Bedömning av motprestation
ska vara likvärdig över de olika socialnämnderna. Insatserna mot alla förekomster av fusk ska öka och vara likvärdiga över hela staden. Individ- och familjeomsorgen ska vara en integrerad del av det familjecentrerade arbetssättet och
delta fullt ut i uppsökande verksamhet.
Socialsekreterarnas administrativa börda behöver minska så att mer tid kan läggas på klienterna, vilket är en förutsättning för högre kvalitet och ökad tillit till
socialtjänsten – men också för att fler ska söka sig till yrket och den långsiktiga
personalförsörjningen tryggas. Det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänstens olika verksamhethetsområden måste utvecklas med fokus på en förbättrad kvalitet för brukaren. Fokus ska alltid vara att höja kvaliteten i nämndernas kärnverksamhet och öka tiden i verksamheten för nämndernas brukare.
Konkreta insatser med god måluppfyllelse ska prioriteras framför projekt med
osäker leverans, teoretiskt arbete eller strategiutveckling. Andelen byråkrati
och administration ovanför första linjen ska minska kraftigt, till förmån för
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verksamhet direkt riktad mot invånarna. Befintliga samverkansmodeller och
lokala överenskommelser ska vara välkända i verksamheterna. Även fortsatt ska
socialnämnderna arbeta nära äldrenämnden och nämnden för funktionsstöd.
Det finns en oroväckande tendens inom socialtjänsten där orosanmälan på
samma barn förekommer många gånger inom en kort period. Socialtjänsten
behöver finna metoder för att förbättra insatser för dessa barn vid ett tidigare
skede. Göteborgs Stads arbete med familjecentrerat arbetssätt ska stärkas och
breddas till att även inkludera familjer med äldre barn. Nämnderna ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led – vid beslutsfattande, planering och
utförande.
Frågan om mötesplatser, och ett så kallat Regnbågshus, för hbtq-personer har
lyfts inom stadens plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Behovet av
mötesplatser ser olika ut och bör ordnas genom att, i samråd med målgruppen,
säkerställa trygga möteslokaler runt om i staden, med särskilt fokus på socialt
utsatta områden.
Det våldsförebyggande arbetet ska utvecklas och stärkas särskilt med fokus
på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det är en mycket viktig
trygghetsfråga. Nämnderna ska motarbeta pojkars utsatthet för våld och benägenhet att i större utsträckning än flickor bli våldsutövare. Hedersrelaterat våld
och förtryck är ett växande problem och också här måste socialnämndernas
metoder utvecklas. Socialnämnderna ska stärka det våldsförebyggande arbetet
i socialtjänsten, med särskilt fokus på barn och unga. Arbetet ska minska barns
utsatthet för våld och risken att själva bli våldsutövare.
Hot och våld mot tjänstepersoner är allt för vanligt förekommande. Respekten för uniformerad personal ska öka. Arbetet med verksamheten människan
bakom uniformen har varit mycket framgångsrikt och nämnderna bör fortsätta
att utveckla det arbetet i tät samverkan med berörda parter.
Det brottsförebyggande arbetet, inklusive avhopparverksamhet, ska tillta i styrka under året. Stadens insatser mot våldsbejakande extremism, hedersförtryck,
och destruktiva sociala strukturer ska vara högt prioriterade. Även de medarbetare som arbetar inom stadens mest utsatta verksamheter ska känna sig trygga
på sin arbetsplats. Destruktiva klanstrukturer och parallellsamhällen ska motverkas och nämnderna ska arbeta med att höja kunskapen om dessa företeelser
bland medarbetare. Kunskapen om dessa fenomen måste öka i staden generellt
och hos medarbetare i stadens verksamheter specifikt.
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»

Socialnämnderna får i uppdrag att kontinuerligt förstärka det förebyggande
arbetet mot kriminalitet genom att löpande föreslå och implementera nya
åtgärder. Arbetet ska på behovsbasis ske i samverkan med alla nämnder och
styrelser.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att utökade insatser ska genomföras för att
påverka unga och deras föräldrars attityder till narkotika. Uppdraget genomförs i samverkan med utbildningsnämnden och grundskolenämden.

»

Socialnämnden Centrum får i uppdrag att, i samverkan med övriga socialnämnder, förstärka avhopparverksamheten i samtliga stadsområden

»

Socialnämnderna får i uppdrag att öka kompetensen om parallella samhälls
strukturer och förtryckande klanstrukturer. Socialnämnden i Nordost ska
utveckla åtgärdsprogram i syfte att motverka dessa företeelser.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att implementera metoden UngÖst i samtliga
stadens stadsområden.

»

Socialnämnderna ska genomföra föreningsvandringar i samverkan med
civilsamhället i samtliga stadsområden.

Socialnämnder
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NÄMNDEN FÖR
FUNKTIONSSTÖD
Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet. Alla ska ha möjligheten att leva ett självständigt
liv och delta i samhället på lika villkor.

Analys
Lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om möjligheten att leva ett självständigt liv med lika rätt och möjlighet till jobb, skola,
bostäder och sjukvård. Det handlar om lika rätt till en bra fritid och till en
jämlik äldreomsorg. Det handlar ytterst om grundläggande mänskliga rättigheter. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller utvecklas
i arbetslivet ska slösas bort. En förutsättning för ett jämlikt Göteborg är att
personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra att leva
ett gott och meningsfullt liv. Fortfarande har personer med funktionsnedsättning en sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre inkomster, sämre förankring
i arbetslivet och deltar i mindre utsträckning i sociala, kulturella och politiska
sammanhang. Vi vet att det idag finns en ökad risk för fattigdom för personer
med funktionsnedsättning och det finns också en ökad risk för psykisk ohälsa.
Möjligheten att tillvarata rättigheter ser också mycket olika ut beroende på
i vilken kontext en funktionsnedsatt person befinner sig i övrigt. Det finns
exempelvis indikationer på att barn i stadens utsatta områden inte har samma
tillgång till stöd som många andra barn. Det är en allvarlig utveckling.
Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är ofta utsatta för flerfaldig
diskriminering. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar får idag ta ett
orimligt stort ansvar, exempelvis för att samordna insatser från stadsdel och
myndigheter. Bristen på boenden med särskild service förvärrar situationen.
Det är i hög grad samhällets bristande tillgänglighet, och inte funktionsnedsättningen i sig, som skapar sämre livsvillkor för gruppen.
En kvalitativ och hållbar service till funktionsnedsatta bygger på att medarbetare inom verksamheterna trivs och stannar kvar på sitt arbete, vilket ökar
kvaliteten i utförandet av omsorgen. Villkoren inom omsorgsyrkena har den
senaste tiden blivit sämre istället för bättre, samtidigt som konkurrensen om
kvalificerade medarbetare blir allt större. Stadens medarbetare är vår främsta
resurs i omsorgsarbetet.
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Kommunfullmäktiges inriktning
För att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att nå full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor ska funktionshinderperspektivet
inkluderas i alla politikområden. Funktionshinderområdet ska inte reduceras
till att handla om endast insatser och stöd. Nämnden ska arbeta med att skifta
fokus från att funktionsrättsfrågan enbart uppfattas som en omsorgsfråga och
frågan ska vidgas till att handla om samtliga politikområden. Nämnden ska
samarbeta med övriga nämnder i staden för att säkerställa ett funktionshinderperspektiv i beslut och verksamhet. Nämnden ska utveckla samarbetet med
brukarorganisationerna för att öka delaktigheten av funktionsrättsrörelsen i
stadens arbete.
Funktionsrättsperspektivet ska beaktas i alla stadens verksamheter och nämnden ska arbeta för att det ska inkluderas i alla områden. Nämnden ska aktivt
samarbeta med övriga nämnder och bolag så att tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning förbättras i byggnader, transportmedel, lokaler
inom skolor, bostäder, vårdinrättningar samt på arbetsplatser och på vägar.
Arbete ger förutsättningar för delaktighet, inte minst ekonomiskt och socialt.
Möjligheter till delaktighet och arbete ska gälla alla, oavsett funktionsnedsättning. I ett inkluderande och hållbart samhälle arbetar alla som kan och
möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få jobb i staden ska
kraftigt förbättras. Nämnden ska särskilt fördjupa och utveckla samarbetet med
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att främja ett deltagande
av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Nämnden ska arbeta med att identifiera och arbeta vidare främst med de åtgärder som leder till
ökat självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning.
Brukarperspektivet ska vara ledande och fokus ska ligga på det som ger bäst
resultat och förhöjer livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning.
För att förbättra kvaliteten i verksamheten för både brukare och medarbetare
ska ett språktest införas vid nyanställningar inom stadens funktionshinderverksamhet och ett språklyft som kompetenshöjande insats för befintliga medarbetare ska genomföras utifrån behov. Tillräckligt goda språkkunskaper är helt
avgörande i ett arbete med personer som har kognitiva svårigheter eller andra
funktionsnedsättningar som gör en tydlig kommunikation särskilt viktig.
Arbetsmiljön inom funktionshinderverksamheterna ska förbättras och
medarbetares inflytande över sin arbetssituation ska öka. Medel anslås för att
höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt
genomföra en låglönesatsning för de yrkesgrupper i förvaltningen som har lägst
medianlön. Heltidsmåttet för nattarbete minskar till 33 timmar under året.
Nämnden ska särskilt arbeta med att säkerställa ett nära ledarskap och en stabil
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och hållbar bemanning. Möjligheten till kompetensutveckling för medarbetare
ska säkerställas av nämnden.
Stödinsatser för personer med funktionsnedsättning ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor med funktionsnedsättning ska fullt ut ha möjlighet att
delta i samhället. Informationsinsatser till människor med funktionsnedsättning om grundläggande rättigheter ska genomföras på olika modersmål. Ett
jämlikhetsperspektiv ska genomsyra nämndens arbete. Förutsättningarna för
personer med funktionsnedsättningar ser mycket olika ut i olika delar av staden. Detta gäller särskilt barn och unga där barn och deras föräldrar har mycket
olika förutsättningar att få del av insatser. Detta ska särskilt uppmärksammas av
nämnden.
Valfriheten inom stadens dagliga verksamhet ska öka och det är den enskildes
egna önskemål som ska stå i centrum. Lagen om valfrihet, LOV, innebär dock
stora negativa konsekvenser för brukare och medarbetare och ska avvecklas inom
daglig verksamhet. LOV-systemen är kostnadsdrivande och leder till kraftigt
försämrade villkor som går ut över både brukare och medarbetare. Vinstuttag
innebär slöseri med de kommunala skattemedlen, går ut över den resursintensiva
verksamhet som nämnden bedriver. Anslagna medel ska istället användas för att
utveckla valfriheten och kvaliteten inom stadens egen verksamhet.
Stadens arbete med att utveckla välfärdsteknik ska även vara inriktat mot funktionshinderverksamheter. Det är viktigt både ur ett brukar- och medarbetarperspektiv. Brukare inom stadens funktionshinderverksamhet ska ha möjlighet
att tillgodogöra sig digitalisering och välfärdsteknik på lika villkor som andra.
Medvetet fusk inom assistansen hotar legitimiteten i systemet och drabbar
såväl personal som brukare. Enligt statliga utredningar och forskningsrapporter
bedöms det medvetna fusket ha minskat under de senaste åren, men fortsatt
ligga på en relativt hög nivå om 5-6 procent av de samlade kostnaderna. Under
året påbörjar kommunstyrelsen och funktionsstödsnämnden ett gemensamt
arbete för att kartlägga och motverka förekomsten av fusk,i tät samverkan med
rättsvårdande myndigheter, och med särskilt fokus på det fusk som bedrivs av
organiserad brottslighet eller klanbaserade kriminella nätverk.
Nämnden ska verka för barn och ungas rätt till en bra fritid, sprida information
om vilka verksamheter som finns att tillgå och utveckla nya möjligheter till fri
tidssysselsättning i samarbete med socialnämnderna och idrotts- och förenings
nämnden samt andra relevanta nämnder och kommunala bolag. Barnkonventionen är svensk lag, vilket tydligt ska avspeglas i beslut och verksamhet
som rör barn med funktionsnedsättning. Barnets bästa ska vara i centrum vid
beslutsfattande som rör barn.
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Uppdrag
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»

Nämnden för funktionsstöd ska, i samverkan med nämnden för intraservice,
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till informations- och kommunikationsteknik, digitalisering och välfärdsteknik på lika
villkor som andra.

»

Nämnden för funktionsstöd ska, i samverkan med socialnämnderna och
idrott och föreningsnämnden, förstärka och utveckla möjligheter till bra
fritidsssysselsättning för barn med funktionsnedsättning..

»

Nämnden för funktionsstöd ska utveckla samarbetet med funktionsrättsrörelsen och brukarorganisationerna för en fördjupad delaktighet av personer
med funktionsnedsättning i stadens verksamheter.

»

Nämnden för funktionsstöd ska införa ett språktest vid nyanställningar
inom funktionshinderområdet och ett språklyft som kompetenshöjande
insats för befintliga medarbetare utifrån behov.

»

Nämnden får i uppdrag väsentligt öka andelen trygga anställningar
inom verksamheten. Månadsanställningar bör utgöra grundnivå och
tillsvidareanställningar eftersträvas i samtliga fall.

»

Nämnden ska minska andelen timanställningar i verksamheterna, inklusi
ve inom bemanningspoolerna. Timanställningar ska förekomma endast i
undantagsfall. Max fem procent av den arbetade tiden i stadens funktionshindersverksamhet får utgöras av timanställda. Heltid ska vara norm, även
inom bemanningsenheterna.
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ÄLDRE SAMT VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Stadens äldre ska tillförsäkras en god omsorg och äldres
inflytande ska öka.

Analys
Äldre göteborgare ska varje dag uppleva att äldreomsorgen är trygg och av
hög kvalitet. Äldre har rätt till att känna trygghet under ålderdomen. För att
detta ska gå att uppnå måste varje komponent i äldreomsorgen fungera fullt
ut, långsiktiga finansieringsbehov tillgodoses och de äldres inflytande över
verksamheten öka.
Medarbetare inom äldreomsorgen gör varje dag ett enastående arbete, men
måste ha rätt förutsättningar och tillräckliga resurser. Det gångna årets pandemi
har satt stadens äldreomsorg under lupp, och de problem inom verksamheten
som Göteborg – i likhet med resten av landet – står inför har blivit än mer
uppenbara. Detta, samtidigt som andelen äldre förväntas öka avsevärt framöver
och behovet av omsorg ökar, skapar en utmaning som staden måste organisera
sig för. Konkurrensen om arbetskraft inom välfärdssektorn och inte minst inom
äldreomsorgen har hårdnat vilket ställer högre krav på staden som arbetsgivare.
Trots detta är andelen timanställda inom äldreomsorgen fortfarande för hög och
det leder till en försämrad personalkontinuitet och lägre kvalitet i omsorgen.
Pandemin har med oöverträffad tydlighet visat på hur viktig personalkontinuiteten är för äldreomsorgen. Utöver de direkta smittspridningskonsekvenserna
innebär en större personalomsättning att kvaliteten blir lidande. Undermåliga
arbetsvillkor medför att större osäkerhet för personalen, vilket i förlängningen
påverkar sjukskrivningstalen – och inte minst verksamheten, brukarna och
långsiktigheten. Medarbetare inom äldreomsorgen är stadens viktigaste resurs
för att säkra en omsorg av god kvalitet för stadens äldre. En kvalitativ och hållbar äldreomsorg bygger på att medarbetare trivs och stannar kvar på sitt arbete.
Ändå har villkoren inom äldreomsorgen idag blivit sämre istället för bättre:
mer pressade scheman, färre kollegor på arbetsplatserna och mer komplicerade
arbetsuppgifter i takt med att äldre bor kvar längre hemma och ofta har en mer
komplicerad sjukdomsbild när de väl kommer in på vård- och omsorgsboende.
Trygga anställningar, goda villkor, ständig vidareutbildning och fler medar-
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betare i linjen är avgörande för att verksamheten ska kunna såväl värnas som
förbättras.
Hemtjänsten har under flera år varit under en till stora delar politiskt framkallad press. Det ogenomtänkta och drastiska införandet av LOV-systemet försvårat situationen inom hemtjänsten. Att införa LOV-system i äldreomsorgssektorn har på många håll i landet visat sig ineffektivt och har inte bidragit till en
högre kvalitet i omsorgen, utan tvärtom stjälpt verksamhetens förutsättningar
och öppnat upp för vinstuttag på gemensamma skattemedel. Noterbart är att
många kommuner, efter ett införande, valt att återkommunalisera hemtjänsten
och avskaffa LOV-systemet.
Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedrivs 20–25 procent av all
hälso- och sjukvård i landet av kommunerna. Allt fler vårdas i hemmet samtidigt som de äldre blir sjukare och kommunen tar ett allt större ansvar för hälsooch sjukvården för äldre. Det faktum att kommunerna bedriver en så stor andel
hälso- och sjukvård är fortfarande relativt okänt och det ställer högre och högre
krav på staden, vad gäller verksamhetsutveckling, rekrytering och även samarbete med regionen. Samverkan med regionen kommer att bli allt viktigare då
detta är avgörande för hur staden kommer att klara sitt uppdrag framåt.
Bortom vård- och brukarperspektivet finns det även många äldre som är allt
friskare och som ställer större krav på service från staden. Det blir viktigt att
staden även arbetar med frågor som är viktiga för den gruppen äldre, såsom
ökat inflytande, trygghetsfrågor, boendefrågor och möjligheten till en god
hälsa och gemenskap.
Många äldre upplever att samhället genomsyras av åldersdiskriminerade
strukturer, där äldres erfarenheter och kompetenser inte tas tillvara. Staden har
mycket att förlora på detta och det är således viktigt att äldres kunskaper tas om
hand på ett bättre sätt.

Kommunfullmäktiges inriktning
Den alltjämt pågående pandemin har drabbat stadens äldreomsorg hårt. De
många erfarenheter som verksamheterna har samlat på sig ska tas tillvara,
särskilt i form av förebyggande arbete. Arbetsmiljön inom verksamheterna ska
förbättras och medarbetares inflytande över sin arbetssituation ska öka. Ett arbete för att kraftigt minska sjukfrånvaron ska inledas. Nämnden ska säkerställa
att samtliga anställda har kunskap om basala hygienrutiner. Sjukfrånvaro ska
motverkas. Detta är av stor vikt för den enskilda medarbetaren men också för
att skapa bättre kontinuitet i mötet med brukaren.
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Förstärkta personalvolymer, bättre arbetsvillkor och högre löner utgör grundläggande förutsättningar för att klara både dagens och framtidens utmaningar
inom äldreomsorgen. Långsiktig finansiering avsätts för att grundbemanningen
i äldreomsorgens första linje ska höjas väsentligt. Resurser skjuts till för att
garantera att äldreomsorgens lägsta ambition ska vara månadanställning – men
där tillsvidareanställningar alltid ska eftersträvas. Timanställningar ska vara undantag och aldrig överskrida 5 procent av de arbetade timmarna. Bemanningsenheter ska eftersträva tillsvidareanställningar i så hög utsträckning som möjligt.
Medel anslås också för att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för den
första linjens personal samt genomföra en låglönesatsning för de yrkesgrupper
som har lägst medianlön. Heltidsmåttet för nattarbete minskar till 33 timmar
under året. Nämnden ska särskilt arbeta vidare med att säkerställa ett nära
ledarskap, där enhetschefer har de resurser och det mandat som deras yrkesroll
och ansvar kräver.
Att medarbetare inom äldreomsorgen inte har tillräckligt bra kunskaper i
svenska språket är ett arbetsmiljöproblem och minskar tryggheten hos de äldre.
Bristfälliga språkkunskaper, som leder till missuppfattning av instruktioner
eller språkliga missförstånd i kontakten med utsatta brukare, kan få mycket
allvarliga konsekvenser. Ett språktest ska införas vid nyanställningar inom
äldreomsorgen och ett språklyft som kompetenshöjande insats ska genomföras
utifrån behov. Det är även viktigt att säkra kompetens inom andra språk än
svenska då ett större antal äldre, särskilt på längre sikt, kommer att ha ett annat
modersmål än just svenska.
De ökade dokumentationskraven i offentlig sektor ställer dessutom ännu högre
generella krav på personalens språkkunskap än tidigare. Medarbetare måste
ges chansen till språkhöjande kompetensutveckling, brukare måste kunna lita
på att kommunikation med personalen alltid förstås fullt ut och medborgare
måste känna sig trygga med att staden ställer tydliga kompetenskrav inom den
skattefinansierade välfärden. Situationen måste få en skyndsam, tillfredställande och permanent lösning.
Nämnden ska ta fram en plan för att successivt öka andelen utbildade undersköterskor, specialistutbildade undersköterskor och sjuksköterskor i verksamheterna. För att kunna svara upp mot de ökade krav som kommer att ställas
på staden framåt ska kompetensen inom hälso- och sjukvårdsfrågorna inom
äldreomsorgen måste stärkas. Arbetet ska ske i samverkan med nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning för att lotsa in arbetssökande till utbildningar som renderar i mer utbildad personal inom äldreomsorgen. Detta
möjliggörs genom regeringens äldrelyft och de stora statliga satsningarna på
äldreomsorgen. Nämnden ska aktivt arbeta för att de platser som tilldelats
staden i äldrelyftet ska användas och kontinuerligt söka sätt att ta del av statlig
finansiering för kompetenshöjning och/eller bemanning i äldreomsorgen.
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Sammantaget ger detta en mycket bra grund för att utbilda fler medarbetare till
undersköterskor eller vårdbiträden. Möjligheten att tillsvidareanställa utbildade undersköterskor bör därmed öka kraftigt.
Tillgången på vård- och omsorgsboenden ska säkerställas och verksamheten
bedrivas i kommunal regi. LOV-systemet inom hemtjänsten ska avskaffas.
LOV-systemen är kostnadsdrivande och leder till försämrade villkor som går ut
över både äldre och medarbetare. Detta slöseri på skattemedel måste skyndsamt
stoppas. Nämnden ska säkerställa att det finns tillräcklig tid för både indirekt
brukartid och förflyttningstid mellan brukare för medarbetarna. Detta arbete
ska genomföras i samverkan med de fackliga organisationerna.
Staden ska fortsätta att arbeta för en kort väntetid på vård- och omsorgsboenden. Det ska finnas kapacitet att bygga ut äldreomsorgsplatser i den takt som
det finns behov för. Nämnden ska också verka för att former av mellanboenden
utvecklas av typen gemenskapsboenden och trygghetsboenden.
Arbetet med att utveckla hemtjänsten ska fortgå. Nämnden ska prioritera höjd
kvalitet inom hemtjänsten. Äldres inflytande och kontinuiteten i verksamheten
ska öka under hela planperioden. Åtgärder för att åstadkomma detta ska regelbundet behandlas av nämnden. Fokus för arbetet ska även fortsättningsvis vara
ett ökat självbestämmande för brukare, en bättre arbetsmiljö och ett införande
av välfärdteknik i verksamheterna. Brukare ska kunna lita på att medarbetare
inom hemtjänsten kommer på utsatt tid. Om detta inte är möjligt ska hemtjänsten höra av sig och meddela eventuella förändringar i planeringen. Även
framledes är det långt från alla vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden som har utbyggt wifi. Att tillgodogöra sig ny teknik är en viktig del i äldres
välmående och arbetet för att införa välfärdsteknik i stadens verksamheter ska
påskyndas.
Rörelse och skonsam träning är extra viktigt hos äldre och hälsotillståndet hos
de äldre varierar mycket beroende på socioekonomisk status. Det är viktigt
att sätta in resurser där de mest behövs. Nämnden ska samarbeta med civilsamhället för att utveckla hälsofrämjande insatser för de äldre och att skapa
träffpunkter för att motverka isolering och ensamhet. Äldres kompetenser och
kunskaper ska bättre tas tillvara.
Stadens äldreomsorg ska vara jämlik och trygg och möjligheten till att påverka
sin vardag skall säkerställas för brukare både inom hemtjänsten och på vård
– och omsorgsboenden. Alla göteborgare, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha tillgång till en god äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för en ökad
delaktighet hos äldre och ett ökat självbestämmande och inflytande över frågor
som rör gruppen. Nämnden ska kontinuerligt föra dialog och samråd med
äldre göteborgare för att få med äldres perspektiv i utveckling av verksamheten
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och inför beslut. Man ska även när man blir äldre ha lika stor möjlighet till att
påverka sin vardag. I trygghetskartläggningar framkommer det ofta att äldre, i
större utsträckning än andra, känner sig otrygga. Nämnden ska samverka med
de nya socialnämnderna i det trygghetsskapande arbetet för äldre och kontinuerligt arbeta för en jämställd äldreomsorg och äldre hbtq-personers särskilda
behov ska uppmärksammas.

Uppdrag

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att för att höja grundbemanningen inom stadens äldreomsorg och väsentligt öka andelen trygga
anställningar inom verksamheten. Månadsanställningar bör utgöra grundnivå och tillsvidareanställningar eftersträvas i samtliga fall.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska minska andelen timanställningar i verksamheterna, inklusive inom bemanningspoolerna. Timanställningar
ska förekomma endast i undantagsfall. Max fem procent av den arbetade
tiden i äldreomsorgen får utgöras av timanställda. Heltid ska vara norm,
även inom bemanningsenheterna.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska uppmuntra och bereda möjlighet för medarbetare att studera upp till nivån vårdbiträde respektive undersköterska på arbetstid. Nämnden ska fullt ut använda sig av de tilldelade
platser staden har i äldrelyftet.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska utveckla samverkan med Västra
Götalandsregionen kring hälso- och sjukvårdsfrågor i syfte att säkerställa
en god vård och omsorg för äldre samt säkra den medicinska kompetensen
inom stadens äldreomsorg.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska utveckla hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder i samverkan med civilsamhället.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska utveckla ett arbete mot åldersdiskriminering under 2021.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska under 2021 utreda behov av
språkkunskaper, inom andra språk än svenska, hos medarbetare på kort och
lång sikt.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det
finns tillräcklig indirekt brukartid samt restid för medarbetare inom hemtjänsten.
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FÖRSKOLENÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Barn i Göteborg ska få en trygg omsorg och undervisning
av utbildad personal med goda arbetsvillkor.

Analys
I Göteborg finns hundratals förskolor, spridda över staden, i skiftande lokaler och med olika förutsättningar. I förskolan bedrivs ett engagerat arbete av
rektorer, förskollärare och barnskötare för att ge barnen bästa möjliga start i
livet. Förskolans utbyggnad är resultatet av en klassmedveten socialdemokratisk
politik för ökad jämställdhet, rättvisa och bättre livsvillkor. Förskolan är idag
en självklar del i de flesta småbarnsfamiljers vardag och en förutsättning för
föräldrars, och särskilt kvinnors, lönearbete. Familjers bakgrund, inkomster
och utbildningsnivå skiljer sig åt mellan olika delar av staden vilket påverkar
barngruppernas sammansättning. Fristående förskolor och dagbarnvårdare
förstärker denna skillnad ytterligare.
Barngruppernas storlek och sammansättning påverkar möjligheterna för
förskolan att bedriva undervisning och ge en god omsorg. Privata dagbarnvårdare är mer förekommande i socioekonomiskt utsatta områden där barn
riskerar bristande språkutveckling och att befinna sig i olämpliga miljöer med
förekomst av kriminalitet och våldsbejakande extremism. Barn födda utanför
Sverige och från familjer med låga inkomster är överrepresenterade bland de
som inte går i förskola. Barn i stadens socioekonomiskt utsatta förorter och
områden deltar i lägre utsträckning i förskolans verksamhet än andra barn.
Andelen förskollärare är också lägre i dessa områden.
De återkommande problemen inom förskolan rör framför allt arbetsmiljön, låg
utbildningsgrad, kontinuitet bland personalen och, på sina håll, stora barngrupper. Barnen träffar många olika nya vuxna och medarbetarna får ständigt nya
kollegor, som i många fall saknar adekvat utbildning och rätt språkkunskaper.
Sjuktalen i förskolan är höga. Varje dag är i snitt en tiondel av medarbetarna
sjukskrivna. I förskolan arbetar många tillsvidareanställda personer utan relevant utbildning. Det är svårt att rekrytera förskollärare och barnskötare. Bristande kunskaper i svenska språket är förekommande bland förskolans anställda.
För barn med annat modersmål än svenska är det nödvändigt att förskolan har
en stimulerande språkmiljö med personal som behärskar svenska språket och
som arbetar med språkutveckling på ett medvetet sätt.
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Tillgången på förskolelokaler är inte jämnt spridd och inte alltid anpassad
efter behoven i närområdet. Det skapar en geografisk ojämlikhet i tillgång till
förskola och innebär att resurser läggs på onödiga hyreskostnader istället för att
gå till barnens omsorg och undervisning.
Lågkonjunkturen och effekterna av covid-19-pandemin bidrar till att öka
arbetslösheten och påverka människors möjligheter till lönearbete. Människor
kan snabbt behöva ställa om och ta arbeten med kort varsel. Förskolan måste
ha beredskap att skriva in barn även kvälls- och nattetid för att möjliggöra
vårdnadshavares lönearbete.
Att pojkar och flickor i förskolan möts av olika förväntningar bidrar till utbildningsskillnader och könsstereotypa studie- och yrkesval. Lägre ställda krav på
pojkar i tidig ålder bidrar till att de får svårt att klara skolan och halkar efter
flickor framförallt vad gäller förmågan att läsa och skriva.
Barn från hem med låg socioekonomisk status riskerar sämre läsutveckling än
andra. Särskilt utsatta är pojkar med utländsk bakgrund, med få läsande förebilder som inte själva läser på fritiden. Förskolan kan för dessa barn ha en helt
avgörande roll för språkutveckling och skolframgång.
Flera personer med kopplingar till våldsbejakande extremism och organiserad
kriminalitet har sedan nämnden inrättades ansökt om att starta verksamhet.
Regelbunden tillsyn av fristående verksamheter ska enligt nämndens riktlinjer
ske vart tredje till fjärde år, ett uppdrag som nämnden idag inte klarar att fullgöra vilket förenklar för oseriösa aktörer att bedriva verksamhet.
Öppna förskolan har en viktig roll för att identifiera föräldrar i behov av stöd,
men också för att bidra till social sammanhållning och utgöra den viktiga länken till familjecentralen. Öppna förskolan bidrar till att öka barns livschanser
och kompensera för skillnader i livsvillkor.

Kommunfullmäktiges inriktning
Arbetsmiljön i förskolan ska bli bättre. Sjuktalen ska ned och frisknärvaron
öka. Medel anslås långsiktigt för att höjas lönerna och förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt genomföra en låglönesatsning för de
yrkesgrupper som har lägst medianlön. Med god planering och strategisk schemaläggning kan personalens kompetens och erfarenhet användas på ett bättre
och tryggare sätt för både barn och personal under hela dagen och hela veckan.
En hög andel förskollärare och barnskötare inom förskolan är en förutsättning
för att klara av att bedriva verksamheten i enlighet med skollagens krav och
läroplanen för förskolan. Andelen förskollärare behöver öka i områden med
många utrikes födda barn med stora behov av språkutveckling. Insatser ska
intensifieras för att få fler män att söka sig till arbete inom förskolan.
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En av de viktigaste insatserna för att göra det attraktivt att arbeta inom förskolan är att ge personalen reella möjligheter att påverka arbetssituationen och
verksamhetens innehåll. För detta krävs tillräcklig tid för planering. Förskole
assistenter kan användas för att stötta upp, men ska inte anställas på bekostnad av utbildad personal. Genom stadens stegvisa jobb- och kunskapslyft ska
förskoleassistenter stöttas till att, i enlighet med sina individuella förutsättningar, utbilda sig till barnskötare. Timanställda ska erbjudas tillsvidareanställning
om de har adekvat utbildning, alternativt erbjudas tillsvidareanställning om de
skaffar sig utbildning. Språktest införs för nyanställning inom förskolan och
anställda med behov ska genomgå ett språklyft på betald arbetstid. Den centrala bemanningsenheten för förskola och grundskola skulle skapa en mer stabil
vikarieanskaffning men har lett till hög omsättning av personer och minskad
kontinuitet för barnen. Det förekommer att vikarier som kommer ut i verksamhet har bristfälliga språkkunskaper och att planeringen inte i första hand
utgår från verksamhetens behov av exempelvis erfarna vikarier som talar en bra
svenska. Införande av språktest och språklyft ska även omfatta bemanningsenheten. Med hänsyn tagen till barnens reella vistelsetider som komplement till
socioekonomisk viktning kan resursfördelningen bli mer rättvis.
Kvälls- och nattomsorg behöver finnas i tillräcklig omfattning för att möta ett
ökat behov till följd av utvecklingen i samhället mot mer kvälls- och nattskiftsarbete i många branscher.
Staden behöver få en samlad och strategisk planering av förskole- och skollokaler. Lokaler kan frigöras genom att utveckla mobil förskola så att barn i områden med lokalbrist är mer tid utanför avdelningen. Mobil förskola kan fungera
kompensatoriskt och bidra till språkutveckling för barn i socioekonomiskt
mer utsatta områden. Möjligheten öppnas för barn från olika delar av staden
att mötas. Mobil förskola kan fungera kompensatoriskt och bidra till språkutveckling för barn i socioekonomiskt mer utsatta områden. Mobil verksamhet
öppnar upp nya möjligheter för barn från olika delar av staden att mötas.
Inom förvaltningens ram ska resurser prioriteras för barn med behov av särskilt
stöd. Resurser ska prioriteras för barn med behov av särskilt stöd.
Det ska vara god tillgång till öppen förskola i kommunal regi i hela staden.
Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna utveckla
arbetet med familjecentralerna till att inkludera även förskolans verksamhet.
Fler öppna förskolor ska också knytas till en familjecentral.
Kontrollen av privata förskolor och dagbarnvårdare ska stramas åt och tillsynen
öka. Nämnden ska göra lämplighetsprövning av sökande och utöka granskning av befintliga huvudmän utifrån lämplighet. En förvaltningsövergripande
arbetsgrupp ska tillsättas för att pröva nämndens samtliga befintliga godkän-

58

Förskolenämnden

Budget 2021

nanden av förskolor och pedagogisk omsorg utifrån lämplighet och eventuella
kopplingar till kriminalitet och våldsbejakande extremism.

Uppdrag

»

Förskolenämnden får i uppdrag att stärka tillsynen av fristående förskolor
och pedagogisk omsorg och leda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
som ska granska alla befintliga verksamheter som beviljats bidrag i syfte att
stoppa kriminella och våldsbejakande extremister från att driva verksamhet
med bidrag från staden.

»

Förskolenämnden får i uppdrag att minska behovet av och kostnad för externa vikarier genom att ha fast anställd personal i verksamheterna.

»

Förskolenämnden får i uppdrag att utreda hur verksamheten med mobil
förskola kan utvecklas för att bidra till integration, språkutveckling och ett
mer effektivt lokalutnyttjande.

»

Förskolenämnden får i uppdrag att erbjuda kvälls- och nattöppen omsorg i
tillräcklig omfattning för att möta behoven och möjliggöra vårdnadshavares
lönearbete.

»

Förskolenämnden får i uppdrag att utreda de fristående verksamheternas
påverkan på stadens förskoleorganisation utifrån kostnader, segregerande
effekter och risker för barn att utsättas för brister i omvårdnad, hindras i sin
språkliga utveckling och befinna sig i miljöer där det förekommer kriminalitet och våldsbejakande extremism.

Budget 2021

Förskolenämnden

59

GRUNDSKOLENÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Elever i Göteborg ska ha likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen och personalen ha förutsättningar att bedriva
bra undervisning.

Analys
I Göteborg finns över hundra grundskolor, spridda över staden och med olika
förutsättningar. Inom grundskolan bedrivs ett engagerat arbete av rektorer,
lärare och annan personal för att ge eleverna bästa möjliga start i livet. Familjers
bakgrund, inkomster och utbildningsnivå skiljer sig åt vilket får stora effekter
på elevunderlaget på olika skolor. Friskolornas utbredning förstärker denna
skillnad ytterligare. Elevunderlagets socioekonomiska förutsättningar påverkar
skolans möjligheter att få en hög andel att klara kunskapskraven. Däremot kan
skolans förmåga att lyfta elevernas kunskapsnivå vara högre där än på skolor
med ett annat elevunderlag och lättare förutsättningar. Skolresultat måste jämföras med försiktighet då friskolor tenderar att rikta sig mot elever med goda
förutsättningar för studier men också i högre grad ger sina elever glädjebetyg.
Skolsegregationen är i hög grad beroende av nationell lagstiftning men det är på
kommunnivå som konsekvenserna av ojämlikheten blir tydliga, kännbara och
kostsamma.
Friskolorna riktar framför allt in sig mot elever från socioekonomiskt fördelaktig bakgrund, som kan generera mer vinst för ägaren. Detta skapar en negativ
utveckling, där kommunala skolor riskerar att bli till andrahandsskolor. Friskolor etableras inte bara i rikare delar av staden utan även i ökad utsträckning i
socialt utsatta områden där den socioekonomiska ersättningen är hög. Fristående skolor har rätt till ersättning som helt motsvarar kommunens kostnader
för skola. Detta trots att de inte har lika höga kostnader. Kommunen har det
yttersta ansvaret och måste vara beredd att erbjuda alla elever en skolplacering
när en friskola lägger ned eller går i konkurs. Av grundskolans elever går drygt
20 procent i fristående skolor. Det finns risk att friskolor får sina tillstånd
indragna, vilket sätter press på staden som snabbt måste kunna informera och
bereda plats för elever i kommunens skolor. Risken ökar när vinstdrivande
bolag startar mycket stora skolor, då konsekvenserna av en plötslig nedläggning
blir svårare för kommunen och berör en större andel elever. Marknadsexperimenten och vinstjakten inom svensk skola dränerar den offentligt finansierade
skolan på skattemedel, kräver en omfattande och kostsam kontrollapparat och
bidrar till att urholka tilliten i samhället.
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Göteborg har tagit ett stort ansvar för svenskt flyktingmottagande under
flera årtionden. Detta har haft påverkan på skolorna då det kompensatoriska
uppdraget blir mer resurskrävande. Särskilt då allt fler av de barn som kommit
till Sverige de senaste åren är i mellanstadieåldern vilket förvårar möjligheten
att komma i kapp sina jämnåriga. De skolor som redan brottas med social
problematik är också de som tagit emot flest nyanlända elever. Situationen har
förvärrats av en hög nivå av anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring som
i kombination med EBO-lagstiftningen gett en hög andel nyanlända, och en
hög elevomsättning, på ett mindre antal skolor som redan brottas med social
problematik.
Bristen på behöriga lärare både i grundskola och fritidshem är omfattande
men ojämnt spridd. Brister i arbetsmiljö är en bidragande orsak till svårigheten att rekrytera lärare. Elevassistenter är en stor personalgrupp som gör ett
viktigt arbete i arbetslaget runt eleven, särskilt för elever med intellektuella och
fysiska funktionsnedsättningar. Speciallärare och specialpedagoger spelar en
viktig roll att stötta elever med särskilda behov att nå målen. Lokalvårdare och
bespisningspersonal utgör en central och naturlig del av skolan och bidrar till
vuxennärvaro och trygghet. Det finns i delar av staden en bristande kapacitet
av skolplatser i högstadiet i förhållande till behovet i närområdet. Lokalfrågor
upptar för mycket av rektors arbetstid och ledtiderna till färdiga lokaler är för
långa.
Elevers läs- och skrivkunnighet försämras. Många barn klarar inte bedömningen i årskurs 1. Särskilt utsatta är lågpresterande pojkar som får allt lägre resultat
på skrivdelarna i nationella prov och som halkar efter flickorna. Denna utveckling får följder såväl för individens möjligheter till jobb och familjebildning
som för samhällsutvecklingen i stort. Fler elever som börjar grundskolan med
svårigheter att utveckla språk och tal har bidragit till ökat behov av elevhälsans
insatser.
Bristande studiero och stök är ett utbrett problem i skolan. Det får konsekvenser på elevernas inlärning, hälsa och kunskapsresultat men får också negativ
påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Elever som bråkar, stör och i värsta fall även
agerar hotfullt och våldsamt underminerar lärarens auktoritet och bidrar till att
färre söker sig till yrket eller till att arbeta på vissa skolor.
Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Konsekvenser av ohälsa blir ofta
synliga i skolan och påverkar förutsättningarna att klara skolarbete och nå
kunskapskraven. Skolan är ofta en friskfaktor för unga och kan fungera som ett
andningshål från familjerelaterad problematik. I skolan blir eleven sedd och
befinner sig i ett socialt sammanhang med andra trygga vuxna.
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Allt för många skolelever säljer och använder narkotika i Göteborg. Det får
följder på de ungas mående och hälsa men bidrar också till pågående gängkriminalitet och det våld som följer av den.

Kommunfullmäktiges inriktning
Privatiseringen av skolan och det fria skolvalet har allvarligt skadat likvärdigheten i svensk skola och påverkat kvalitet, arbetsvillkor och finansiering negativt.
I avvaktan på nationella reformer för en likvärdig skola behövs lokala insatser
för att, så långt det är möjligt, göra den närmsta skolan till den bästa skolan.
Familjer ska vara trygga i att de kommer få en skolplacering i närheten av hemmet. Kapaciteten måste öka i de områden där behoven av platser är stora. Det
ska vara förutsägbart i vilken skola barnet ska gå mellan stadier genom införande av skolspår.
Barns fritid är avgörande för hur väl de lyckas i skolan. Det finns tydliga klas�skillnader i vad barn gör på fritiden. Idrotts- och kulturaktiviteter ska erbjudas
i anslutning till skoldagen genom fasta och tydliga strukturer inom ramen för
Skolan som arena. Familjers ekonomi ska inte hindra att barn får en rik fritid.
Skolor ska uppmuntras att öppna upp skolan för föräldrar och idrotts- och kulturföreningar utanför skoltid i syfte att öka elevernas chanser att nå kunskapsmålen. Förväntningarna ska vara högt ställda på alla elever, oavsett bakgrund,
på både pojkar och flickor. Särskilt fokus bör riktas mot pojkars språkliga
utveckling då pojkar generellt har det svårare att läsa och skriva. Skolan ska
utgöra en trygg miljö för hbtq-personer och utbildningen ska stärka eleverna
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller klasstillhörighet.
Arbetsmiljön i skolan ska förbättras. Personalen ska ha reella möjligheter att
påverka arbetssituationen och verksamhetens innehåll. Lärare ska ha tillräcklig
tid att planera sin undervisning och tid mellan lektioner. Lokalvårdare och
bespisningspersonal utgör en central och naturlig del av skolan och bidrar till
vuxennärvaro och trygghet. De ska ha en god arbetsmiljö och vara anställda i
kommunen. Elevassistenternas kompetens behöver definieras i befattningsbeskrivning och genom att inrätta ett nätverk för elevassistenter kan de stärkas i
sin yrkesroll. Medel anslås långsiktigt för att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt genomföra en låglönesatsning för
de yrkesgrupper som har lägst medianlön.
Den centrala bemanningsenheten för förskola och grundskola skulle skapa en
mer stabil vikarieanskaffning men har lett till hög omsättning av personer och
minskad kontinuitet för barnen. Det förekommer att vikarier som kommer ut
i verksamhet har bristfälliga språkkunskaper och att planeringen inte i första
hand utgår från verksamhetens behov av exempelvis erfarna vikarier som talar
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en bra svenska. Införande av språktest och språklyft ska även omfatta bemanningsenheten.
Den ökade psykiska ohälsan behöver mötas av åtgärder från hela samhället.
Skolan utgör en central plats och ett viktigt socialt sammanhang för barn och
unga. Insatser för tidig upptäckt av psykisk ohälsa och förebyggande arbete
har därför goda möjligheter att göra stor nytta inom ramen för skolan. Genom
att elevhälsan systematiskt frågar unga om deras mående, och slussa vidare de
i behov av mer stöd, kan allvarligare tillstånd av psykisk ohälsa eller sjukdom
undvikas. Skolan ska, med stöd från förvaltningen och staden, agera resolut
mot narkotikamissbruk, försäljning och langning med koppling till skolan och
dess elever.
Arbetssituationen för skolans personal underlättas av att föräldrar tar ansvar för
sina barns agerande i skolan och är delaktiga i deras skolgång. Det ska vara klart
för alla i skolan, även föräldrar, vilka regler och förväntningar som gäller för
att skolan ska ha arbetsro och eleverna ha möjlighet att klara kunskapskraven.
Skolans personal ska ha förutsättningar att använda de disciplinära åtgärder
som står till buds för att tillrättavisa elever som stör undervisningen och skapar
oro. Arbetet mot störande användning av mobiltelefoner i skolan ska fortsätta
och uppmuntras. Lärare har mandat att ingripa mot oönskat beteende och ska
vid behov tillkalla externt stöd och slutligen polis. Elever som utför kriminella
handlingar i skolan ska polisanmälas.
Det ska finnas kapacitet i resursskolor att ta emot de elever som under en
begränsad tid behöver få sin undervisning på annan plats. Skolan har ett viktigt
kompensatoriskt uppdrag när det gäller att stärka elevernas sociala färdigheter
och förmågor. Att tidigt få öva på sociala situationer, få inblick i studentliv och
få kunskap om sina möjligheter och rättigheter i arbetslivet stärker eleverna
som samhällsmedborgare.
Alla elever ska genomföra prao. Studie- och yrkesvägledningen ska informera
och uppmuntra till utbildning i kommunala bristyrken och till att förmå elever
att bryta mot traditionella studie- och yrkesval utifrån kön och klass. I samverkan med utbildningsnämnden ska elever från kommunala yrkesprogram
informera elever i grundskolans årskurs 9 om gymnasial yrkesutbildning.
Skolpengen ska gå till undervisning och kunskapsuppdraget. Den socioekonomiska viktningen av skolpengen ska gå till att höja kunskapsresultaten med
insatser direkt kopplade till undervisning. Insatser som kan behövas på vissa
skolor med hänsyn till elevernas hemförhållanden och den sociala situationen
i skolans omgivning som exempelvis frukost, entrévärdar eller närvaroteam ska
i större utsträckning bekostas av andra nämnder utifrån koppling till miljön i
närområdet eller utifrån ett befolkningsansvar. Skolor i glesbygd och i skär-
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gården har särskilda förutsättningar som de ska kompenseras för. Så stor del
av kommunbidraget som möjligt ska gå direkt ut till skolorna. Nödvändiga
besparingar ska ske på central förvaltningsnivå. Ett prioriteringsarbete behöver
inledas för att avsluta projekt och aktiviteter som inte har en direkt påverkan på
arbetet med att förbättra undervisningen och få fler elever att klara skolan.
Nämnden ska fokusera på huvuduppdraget: en god undervisning för att fler
elever ska klara skolan. Annat måste stå tillbaka. Mängden uppföljnings
dokumentation som begärs in från rektorer och skolor ska reduceras.

Uppdrag

64

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att utöka kapaciteten av skolplatser där
det idag saknas möjlighet att möta behovet inom närområdet

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att inom Skolan som Arena skapa fasta
och tydliga strukturer för att erbjuda elever utvecklande fritidsaktiviteter i
anslutning till skoldagen. Skolor ska uppmuntras att öppna upp skolan för
föräldrar och idrotts- och kulturföreningar utanför skoltid i syfte att öka
elevernas chanser att nå kunskapsmålen.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att i högre grad fördela nyanlända elever
med stora behov av språkutveckling på skolor där andelen nyanlända elever
är låg.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att avsätta en särskild pott för att skolor
ska kunna inleda samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers för att
erbjuda elever från studieovana hem studiebesök.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att inleda pilotprojekt med screeningsamtal inom skolans elevhälsa om hälsa och användande av droger.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att utveckla samverkan med polisen
kring narkotikakontroller på skolor så att fler skolor omfattas och kontrollerna utökas.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att erbjuda alla vårdnadshavare att
underteckna förväntansdokument med skolans förväntningar på vårdnadshavarnas medverkan till elevernas skolgång.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Den kommunala gymnasieskolans andel av eleverna
ska öka.

Analys
I Göteborg finns tolv kommunala gymnasieskolor som alla bedriver ett engagerat arbete för att ge unga människor en bra utbildning som kan leda till studier
och arbete. Skillnader i familjebakgrund, inkomster och utbildningsnivå får
effekter på elevunderlaget på olika skolor. Friskolornas utbredning förstärker denna skillnad ytterligare och de erbjuder främst högskoleförberedande
program och knappt alls yrkesprogram eller introduktionsprogram. Av eleverna
på de nationella programmen går 55 procent på friskola medan endast 38 går i
kommunal skola. Aktiebolagen lockar genom aggressiv marknadsföring, bekostad av skattepengar, högpresterande elever till sina skolor vilket har påverkan
på den kommunala gymnasiesektorns ekonomi. Under det ökande trycket
från vinstdrivna skolföretag blir det allt svårare för den kommunala skolan att
kompensera för de växande klassklyftorna i samhället. Skolsegregationen är i
hög grad beroende av nationell lagstiftning men det är på kommunnivå som
konsekvenserna av ojämlikheten blir tydliga, kännbara och kostsamma.
Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet sedan virusutbrottet år 2020. Stor del av undervisningen har skett på distans.
Nämndens digitala beredskap tvingades prövas i skarpt läge. Hur pandemin
och distansundervisningen påverkat elever och personal måste följas upp noga
innan några säkra slutsatser kan dras. Klart är dock att en studieskuld skapats,
att arbetsmiljön påverkats och att den förändrade undervisningen fungerat
olika väl för olika elever.
Det finns stora behov av arbetskraft med gymnasieexamen inom både privat
och offentlig sektor, men ändå minskar andelen förstahandssökande till yrkesprogrammen. Inom barn- och fritidsprogrammet är minskningen påtaglig vilket är bekymmersamt sett till behoven på arbetsmarknaden. Yrkeselever klarar i
lägre grad gymnasieexamen än elever på högskoleförberedande program.
Befolkningen i gymnasieålder ökar under de kommande åren, vilket sätter press
på gymnasieskolans beredskap att ta emot ett ökat antal elever. Utbudet av
stora lokaler i centrala lägen är begränsat och den ökade efterfrågan ger höjda
hyreskostnader.
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Bristande studiero och stök är ett utbrett problem i skolan. Det får konsekvenser på elevernas inlärning, hälsa och kunskapsresultat men får också negativ
påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Elever som bråkar, stör och i värsta fall även
agerar hotfullt och våldsamt underminerar lärarens auktoritet och bidrar till att
färre söker sig till yrket eller till att arbeta på vissa skolor.
Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Konsekvenser av ohälsa blir ofta
synliga i skolan och påverkar förutsättningarna att klara skolarbete och nå
kunskapskraven. Skolan är ofta en friskfaktor för unga och kan fungera som ett
andningshål från familjerelaterad problematik. I skolan blir eleven sedd och
befinner sig i ett socialt sammanhang med andra trygga vuxna.
Allt för många skolelever säljer och använder narkotika i Göteborg. Det får
följder på de ungas mående och hälsa men bidrar också till pågående gängkriminalitet och det våld som följer av den.

Kommunfullmäktiges inriktning
Utbildningsnämndens skolor ska vara ett attraktivt val för eleverna och erbjuda
en stor utbildningsbredd av hög kvalitet och med tydliga profiler. Långsiktigt
bör den kommunala gymnasieskolan vara det självklara alternativet för Göteborgs gymnasieelever, men på kort sikt är målet att andelen Göteborgselever
som väljer nationella program i kommunal regi ska öka, en målsättning som
fortfarande gäller i staden trots högerstyrets försök att ta bort den.
Arbetsmiljön i skolan ska förbättras. Personalen ska ha reella möjligheter att
påverka arbetssituationen och verksamhetens innehåll. Lärare ska ha tillräcklig
tid att planera sin undervisning och tid mellan lektioner.
Stora insatser måste göras för att få fler unga att välja yrkesprogram och klara
sin yrkesexamen. Framförallt måste inriktningen vara att få fler att välja yrken
som svarar mot personalbehoven inom den kommunala välfärden. Fördelarna
med yrkesprogram måste göras tydliga för unga redan under högstadiet. För att
möta arbetsmarknadens behov, och ge unga människor goda chanser till jobb,
är det viktigt att eleverna får en tydlig och aktuell bild av hur arbetsmarknaden
ser ut. Elever på yrkesprogram ska uppmuntras att välja till kurser för högskolebehörighet. Nämnden ska fortsätta att bidra till stadens egen kompetensförsörjning genom yrkesprogram och fortsätta att utveckla inriktningar som svarar
mot stadens egna behov och verksamheter. Studie- och yrkesvägledningen ska
informera och uppmuntra till utbildning i kommunala bristyrken och till att
förmå elever att bryta mot traditionella studie- och yrkesval utifrån kön och
klass. Informationen om möjligheterna inom läraryrket och undersköterskeyrket behöver bli tydligare för gymnasieelever. Att ge möjlighet till körkortsteori
och körlektioner inom ramen för utbildningen inom vård- och omsorgspro-
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grammet kan bidra till att fler söker sig till utbildningen. Utbildningsnämnden
ska i samverkan med grundskolenämnden arrangera möten mellan elever i
årskurs 9 och elever från kommunala yrkesprogram för att få information om
kommunala yrkesutbildningar.
Under de närmste tio åren behöver skolsystemet tillföras tusentals utbildningsplatser för att möta befolkningsutvecklingen. Strategisk planering av nya utbildningslokaler är viktig för att öka den kommunala skolans attraktivitet och
främja en bredare sammansättning av elever utifrån socioekonomiska faktorer.
Skolans personal ska ha förutsättningar att använda de disciplinära åtgärder
som står till buds för att tillrättavisa elever som stör undervisningen och skapar
oro. Arbetet mot störande användning av mobiltelefoner i skolan ska fortsätta
och uppmuntras. Lärare har mandat att ingripa mot oönskat beteende och ska
vid behov tillkalla polis eller annat externt stöd. Elever som utför kriminella
handlingar i skolan ska polisanmälas. Det ska finnas en god och jämlik tillgång till elevhälsa inom gymnasieskolan. Skolan ska utgöra en trygg miljö för
hbtq-personer och utbildningen ska stärka eleverna oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller klasstillhörighet.
Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor
som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. En grundläggande faktor för att
klara utbildningen är att eleven kommer till skolan och deltar aktivt under
lektionerna. Det är därför av stor vikt att noga följa upp elevernas närvaro och
att insatser görs för att få eleverna till skolan.

Uppdrag

»

Utbildningsnämnden får i uppdrag att erbjuda körkortsteori och körlektioner till elever på vård- och omsorgsprogram i kommunal regi.

»

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla samverkan med polisen
kring narkotikakontroller på skolor så att fler skolor omfattas och kontrollerna utökas.

»

Utbildningsnämnden, i samverkan med grundskolenämnden, får i uppdrag
att utreda de fristående skolornas påverkan på stadens samlade skolorganisation utifrån kostnader och segregerande effekter.
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NÄMNDEN FÖR
ARBETSMARKNAD OCH
VUXENUTBILDNING
Kommunfullmäktiges mål
Sysselsättningen ska öka.

Analys
Den ekonomiska kris som har utlösts av den rådande pandemin har inneburit
slutit på den högkonjunktur som präglat den göteborgska arbetsmarknaden
i ett årtionde. Under 2010-talets andra halva noterade Göteborgsregionen,
för första gången någonsin, lägre arbetslöshetsnivåer än Stockholmsregionen.
Den starka konjunkturen, i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik,
bidrog till att öka sysselsättningsgraden i befolkningen till en rekordhög nivå
och minska arbetslösheten i alla statistiska grupper. Högkonjunkturens snabba
slut leder till att väletablerade grupper tvingas ut från arbetsmarknaden. I
verksamhetsstatistiken syns detta mönster nästan övertydligt: efter många år
av att de arbetssökande primärt bestått av lågutbildade och utrikesfödda börjar
alltfler gymnasieutbildade och inrikesfödda förlora sitt arbete. Trots relativt
stor offentlig stimulans genom väsentligt förbättrad arbetslöshetsförsäkring
och generös korttidspermittering är det tydligt att krisen har lett till en djup
nedgång i efterfrågan för många branscher.
Pandemin, och de nödvändiga restriktioner som densamma har lett till, må ha
varit själva katalysatorn för krisen – men tecken gick att skönja redan tidigare.
Börsrusningen och den ständigt ökande konsumtionen, i såväl öst som väst,
har inte motsvarats av minskad arbetslöshet eller ökad produktivitet på det sätt
som traditionellt varit gängse i industriella ekonomier. Den jobblösa tillväxten,
där orderböcker kan fyllas och företagsvinster skjuta i höjden utan att arbetstillfällen tillförs arbetsmarknaden, riskerar att permanentera en betydligt högre
arbetslöshet än Sverige är vant vid – och detta även efter att den direkt pandemirelaterade krisen är slut.
Den ekonomiska krisens andra stora effekt är att den påskyndar den ekonomiska strukturomvandlingen. Den göteborgska arbetsmarknaden, länge dominerad av tillverkningsindustri och en expanderande välfärdssektor, har befunnit
sig i förändring under flera år: traditionella arbetaryrken bli mer högkvalifice-
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rade och arbetsmarknaden i stort blir mer tjänstemannadominerad. Denna utveckling har gjort steget in på arbetsmarknaden väsentligt svårare för ett antal
utsatta grupper: utrikesfödda, ungdomar, lågutbildade och funktionsnedsatta.
Men med växande digitala tjänster, nya konsumtionsmönster och bortrationaliseringar i pandemins spår når strukturomvandlingens negativa delar Göteborg
i hög hastighet – tidigare relativt säkra yrken, även akademiska sådana, kan
befaras minska under kommande år. Detta ställer historiskt höga krav på en
fungerande och effektiv arbetsmarknadspolitik; å ena sidan ska arbetslösheten
i samhällets mer utsatta delar bekämpas, och å andra sidan ska sysselsättningen
hållas uppe i väletablerade och högutbildade grupper – samtidigt.
Omställning och matchning kommer bli ledord för all arbetsmarknadspolitik under det kommande årtiondet. Matchningsproblematiken utgör sedan
tidigare ett av de stora problemen för den lokala arbetsmarknadspolitiken. De
stora grupper som står utanför arbetsmarknaden har inte kompetenser som
efterfrågas av den breda flora av arbetsgivare som står med vakanta platser att
fylla. Detta är fortsatt ett problem för arbetslöshetsbekämpningen. Men den
ekonomiska krisen och den snabba strukturomvandlingen innebär också att ett
ökat fokus måste läggas på omställning och yrkesväxling, där även välutbildad
och yrkeserfaren arbetskraft ska erbjudas kompetenshöjning och ombildning
till befintliga bristyrken.
Vuxenutbildningen kan komma att bli ett av de viktigaste politiska instrumenten för social stabilitet, bibehållen levnadsstandard och minskade klassklyftor.
Sedan tidigare är det allmänt känt att den ojämlika svenska skolan sätter press
på vuxenutbildningen – betygsinflation och vinstjakt leder till att betyg inte
alltid motsvaras av faktiska kunskaper, och den segregerade skolan innebär att
stora elevgrupper lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullgjord utbildning. Den kommunala vuxenutbildningen utgör ett av de yttersta skyddsnäten
för dem som lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Att
ha fullständiga betyg var närmast ett krav på gårdagens arbetsmarknad och
definitivt ett fundamentalt kriterium på morgondagens arbetsmarknad. I takt
med att lågkonjunkturen gräver sig djupare måste vuxenutbildningen, som
de senaste åren har varit primärt inriktad på sitt huvudsakliga uppdrag samt
på att förstärka etableringsinsatserna för nya svenskar, stå redo att ta emot de
stora grupper väletablerade arbetare och tjänstemän som måste lämna sina
arbeten. Utan en välfungerande vuxenutbildning, tätt sammanvävd med en
kraftfull arbetsmarknadspolitik, riskerar stora delar av arbetarklassen och delar
av medelklassen att på såväl kort som lång sikt ställas utanför arbetsmarknaden.
Detta kan få ödesdigra sociala och ekonomiska konsekvenser för Göteborg som
samhälle.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har det samlade ansvaret för
den aktiva arbetsmarknadspolitiken, den kommunala vuxenutbildningen och
tillhörande verksamheter. Nämnden ska under 2021 fokusera på sitt grunduppdrag om att leverera utjämnande och kompetenshöjande vuxenutbildning
till breda grupper göteborgare, säkerställa den lagstiftade KomVux-garantin
och omvärldsanpassa sitt kurs- och programutbud. Andelen vuxenutbildning
i egenregi ska bibehållas. Privata leverantörer av vuxenutbildning ska ställas
under hård och frekvent kontroll. Nämndens ambition om att bli riksledande
gällande kombinationen av arbetsmarknadspolitiska insatser, vuxenutbildning och flexibelt språkstöd ska säkras. Anordnare av svenskutbildning, såväl
traditionell språkutbildning för invandrare som yrkesprogram med språkstöd,
ska delta i särskilda kontroller i syfte att garantera elevernas språkkunskaper vid
fullgjord utbildning. Genom att anordnare av svenskutbildning, såväl traditionell språkutbildning för invandrare som yrkesprogram med språkstöd, ska delta
i särskilda kontroller i syfte att garantera elevernas språkkunskaper vid fullgjord
utbildning.
Fokus för det arbetsmarknadspolitiska arbetet förändras grundläggande under
året – från att stötta, rusta och matcha de grupper som står långt från arbetsmarknaden, till att leda arbetet i den aktiva arbetslöshetsbekämpningen och
den långsiktiga omställningen av arbetskraften. I enlighet med sin lagstiftade
roll som arbetslöshetsnämnd ska nämnden driva samtliga sysselsättnings- och
omställningsrelaterade projekt i staden, och vid behov söka samverkan med de
parter som nämnden bedömer är lämpliga – såväl externa som interna. Nämnden ska skyndsamt ta fram en plan för hur båda delarna av arbetet ska kunna
bedrivas, med sikte på att kunna minska arbetslösheten samtidigt som arbetslösa
erbjuds snabb och flexibla om- och fortbildningsmöjligheter i nämndens regi.
Kompetenscenterverksamheten ska ställas om till att rusta, stötta och matcha
andra befolkningsgrupper än tidigare. Motprestation, där arbetslösa matchas
mot ett riktigt jobb eller genomgår individuellt anpassad kompetenshöjning,
utgör ett obligatoriskt moment för alla deltagare i nämndens verksamhet.
Det är avgörande att kontrollen över arbetsmarknadspolitiska insatser i allt
väsentligt kvarstår i den offentliga sektorn. Nämnden ska arbeta nära Arbetsförmedlingen i den dagliga arbetslöshetsbelämpningen, men ska också ta fram
arbetssätt för att kunna bedriva verksamhet inom fler delar av Arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag och i hög utsträckning kunna konkurrera med
privata aktörer om finansiering från Arbetsförmedlingen.
Arbetet med att särskilt stötta unga män ska fortsätta och ske i samverkan
med de nya socialnämnderna. Nämnden ska ha som ambition att erbjuda alla
ungdomar sommarjobb under det år som de fyller 17 år. För att öka antalet

70

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Budget 2021

tillgängliga sommarjobb ska nämnden söka samarbete med det privata näringslivet och andra offentliga aktörer.

Uppdrag

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för arbetsmarknad och
vuxenutbildning ska skyndsamt ta fram en plan för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningspolitiska insatser för att bekämpa arbetslösheten och
erbjuda långsiktig och matchande omställning.

»

Under 2021 ska en modell tas fram för att särskilt stötta vårdnadshavare
med försörjningsstöd och etableringsersättning till egenförsörjning. Modellen ska utvecklas i samverkan mellan Nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning, socialnämnderna. Nämnden för arbetsmarknaden och
vuxenutbildning ska leda arbetet.

»

Insatser för att stötta unga män till sysselsättning ska öka, med ett tydligt
trygghetsfokus i arbetet.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska anordna prov, med
central rättning, i svenska för att kvalitetssäkra språknivån hos elever på
svenskutbildningar och yrkesprogram med språkstöd.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska under året lansera
välfärdsomställningsutbildningar för arbetssökande, där fokus ska ligga på
arbetslösa med lång arbetslivserfarenhet från andra yrken ska kunna omskolas till välfärdspersonal.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska, i tät samverkan med
Göteborgsregionens kompetensråd, löpande ta fram nya om- och fortbildningsspår för yrkeserfarna och välutbildade arbetslösa under året.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska anordna yrkesväxlingsspår för personal inom staden som vill utbilda sig till ny yrkesbefattning.

Budget 2021

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

71

IDROTTS- OCH
FÖRENINGSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
En jämlik tillgång till idrotts- och föreningsliv i hela staden.

Analys
Göteborgs ska ha en bred, generell och jämlik tillgång till fritid och föreningsliv. Idrotts- och föreningslivet är till glädje och nytta för många. Det har också
en stor betydelse för att stärka folkhälsan och demokratin och för att uppnå ett
jämlikt Göteborg. Göteborgarnas fritid styrs idag i allt för hög grad av klassoch könstillhörighet. I ett samhälle med ökande klyftor fyller idrotts- och
föreningslivet viktiga uppgifter vad gäller såväl folkhälsa som tilliten människor
emellan och till samhället i stort. Starka föreningar ger fler unga möjligheter att
bli ledare och utvecklas. Fortsatt stora rekryteringsproblem för föreningslivet
finns särskilt i utsatta områden. Här är nivån av deltagande i föreningslivet
bland barn och unga som lägst och det är som svårast att rekrytera ledare och
engagera föräldrar. Särskilt låg nivå av föreningsdeltagande är det bland flickor
i socialt utsatta områden. Den fortsatta ojämlikheten får många olika konsekvenser, inte minst i form av en fortsatt ojämlik folkhälsa.
Ett aktivt och tillgängligt föreningsliv minskar risken för barn och unga att
hamna i kriminella miljöer och ett deltagande i föreningar stärker den demokratiska medvetenheten. Givet den ekonomiska utvecklingen framöver kommer det att bli ännu viktigare att de resurser som staden investerar i idrotts- och
föreningslivet används på bästa möjliga sätt och kommer de som mest behöver
satsningar till gagn. Det blir mycket viktigt att prioritera rätt i verksamheten
framåt.
Föreningslivet och idrotten pekar fortfarande på brister på lokaler och träningstider, särskilt för yngre barn, som ett stort problem samtidigt det fortsatt
står många skollokaler tomma på kvällar.

Kommunfullmäktiges inriktning
Idrotts- och föreningsnämnden ska ha ett tydligt fokus på att minska skillnaderna i deltagandet i idrotts- och föreningslivet, genom att prioritera stöd till
utsatta områden med lågt deltagande samt öka flickors deltagande. Föreningar
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ska stöttas i administrativa och praktiska frågor. Satsningar ska inriktas särskilt
på att fånga upp och utveckla unga ledare.
Göteborgs Stad ska ställa tydliga krav på alla föreningar som får föreningsbidrag. Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga
rättigheter eller undergräver demokratin. Föreningar ska, om de kommer i
kontakt med personer eller miljöer som berörs, ta avstånd frän våldsbejakande
extremism samt hedersförtryck och rådgöra med stadens samordnare för dessa
frågor. Nämnden ska garantera att organisationer med kopplingar till kriminella nätverk och förtryckande klanstrukturer aldrig tillåts hyra in sig i eller på
annat sätt disponera stadens lokaler.
Verksamhet direkt riktad till göteborgarna ska prioriteras framför administration och byråkrati. Ledande i nämndens arbete ska vara målet att skapa ett
jämlikt och jämställt idrotts- och föreningsliv i Göteborg. Satsningar ska genomföras där de mest behövs. Det är därför avgörande att skala ner funktioner
som inte är direkt kopplade till kärnuppdraget till förmån för de verksamheter
och funktioner som har en hög och konkret måluppfyllelse.
Nämnden ska stötta de föreningar som är i behov av stöd vad gäller exempelvis
administration. Föreningspooler ska startas upp där de behövs mest. Fritidsbanker ska åter startas upp och bedriva verksamhet i lämpliga delar av staden.
Tillgång till ett rikt fritids- och föreningsliv bidrar till att unga hålls utanför
kriminella miljöer och de unga blir mindre påverkbara. Nämnden ska därför
prioritera verksamhet och stöd till föreningslivet i stadens mest utsatta områden där insatser behövs som mest.
Idrottsfritids ska etableras i hela staden med fokus på stadens mest utsatta
områden där barn är minst fysiskt aktiva på sin fritid. Idrottsfritids innebär att
föreningar och skolor samarbetar för att barn, direkt efter skoldagen, ska komma i kontakt med idrottsföreningar. Idrottsfritids ska genomföras i låg- och
mellanstadiet. Syftet är både att slussa in barn i föreningslivet och främja fysisk
aktivitet efter skolan.
Nämnden ska vara en aktiv part i framtagandet av en idrottsstrategi som ska
innefatta både elit- och breddidrott. Göteborg ska vara en bra idrottsstad att
verka i oavsett på vilken nivå man utövar sin idrott. Det ska vara lätt för stadens
idrotts- och föreningsliv att kommunicera med staden. Nämnden ska vara en
aktiv part i att skapa ett system där stadens idrotts- och föreningsliv har en väg
in till staden. Föreningslivet har fortsatta problem med att hitta tillgängliga
lokaler på passande tider och nämnden ska arbeta för att stadens lokaler nyttjas
på bästa sätt. Nämnden ska därför upprätta och implementera ett nytt system
för lokalhantering, där föreningslivet på kvällstid ges större tillgång till lokaler
inom förskola, skola och andra kommunala verksamheter.
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Nämnden ska fortsätta att investera i idrottsanläggningar, simhallar och hallar
utifrån behov i staden. Göteborgs nya centralbad ska byggas för göteborgare,
till en rimlig investering och med placering i området vid nuvarande Valhallabadet. Planerna för en placering av ett nytt centralbad vid Gullbergsvassområdet
ska avbrytas. Skattepengar ska inte gå till ett överdimensionerat badhus som
också byggs för besökande till staden. Den fortsatta expansionen av lokalbad
och områdesbad måste också tas med i planeringen för det nya centralbadet.
Simkunnigheten ser mycket olika ut i staden och nämnden ska arbeta med
kompensatoriska åtgärder, det är en viktig jämlikhetsfråga. Simlyftet ska göras
permanent.

Uppdrag

74

»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att starta föreningspooler i
staden, med fokus på områden med lågt föreningsdeltagande.

»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt system for
att stödja föreningar som i begränsad utsträckning önskar arvodera unga
ledare i åldern 15–25 år.

»
»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att göra simlyftet permanent.

»

Idrott- och föreningsnämnden ska avbryta planerna att placera Göteborgs
nya centralbad vid Gullbergsvass och istället planera för en placering vid
Vallhallaområdet.

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att etablera idrottsfritids i hela
staden med fokus på stadens mest utsatta områden.
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KULTURNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna ska ha god tillgång till kultur och bibliotek.

Analys
Stadens bibliotek, museer och scener för teater, konst, dans och musik är del av
den kulturella välfärden som bidrar till det offentliga demokratiska samtalet.
Göteborgarna ska ha en jämlik och likvärdig tillgång till bibliotek, konst och
kultur. Människors socioekonomiska bakgrund påverkar i vilken grad de tar
del av offentligt finansierad kultur. Socialdemokraterna har i nämnden initierat
kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljön för att nämndens politiker ska
kunna fullgöra sitt uppdrag som ytterst ansvariga för personalens arbetsmiljö.
Folkbiblioteken är den bildningsinstitution som når överlägset flest göteborgare. Varje folkbibliotek har en unik profil och mångfald. I de snabba sociala
mediernas tidevarv och med en polariserad nyhetskonsumtion så är vikten av
det demokratiska samtalet och bildning större än någonsin. Folkbiblioteken
är ofta den enda icke-kommersiella lokal öppen för allmänheten som finns i
stadens olika områden. Att många göteborgare söker sig till biblioteken bidrar
också till att social problematik i samhället synliggörs. Social oro, våld och
aggressivt beteende på biblioteken har negativ påverkan på personalens arbetsmiljö.
Den digitala utvecklingen har i grunden förändrat kulturkonsumtionen och
tillgängliggjort ett brett utbud av kultur för det stora flertalet. Detta har till
stora delar varit en positiv utveckling. Samtidigt domineras sociala medier och
streamingtjänster av kommersiella aktörer som sätter annonsörernas intressen
framför medborgarnas och utsätter den traditionella offentligt finansierade
kulturen för hård konkurrens.
Politiska partier och organisationer på högerkanten kraftsamlar för att utifrån
en nationalistisk och ibland även fascistisk agenda bedriva en konservativ kulturpolitik som bidrar till polarisering och konflikt. Denna utveckling utgör ett
allvarligt hot mot traditionell svensk kultursyn.
Covid-19-pandemin har redan inneburit svåra prövningar för kulturlivet där
många aktörer nu kämpar för sin överlevnad. Regeringens satsningar på kulturen kan förhoppningsvis avhjälpa en del men kommer inte fullt kunna kompensera för tappet i intäkter. Pandemin kommer få långsiktiga följdverkningar
på samhällsekonomi och människors besöks- och konsumtionsmönster.
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Kulturnämnden har omfattande behov av att genomföra nödvändiga förbättringar i befintliga byggnader för att skapa ändamålsenliga och tillgängliga
lokaler för samlingar, publik och personal. Kultursamverkansmodellen innebär
att göteborgarna bekostar kultur som inte i första hand är en kommunal ange
lägenhet.

Kommunfullmäktiges inriktning
Kulturnämndens offentliga institutioner utgör gemensamt en grundläggande
kulturell välfärd som ska vara tillgänglig för alla göteborgare. Stadens kulturutbud behöver kontinuerligt anpassas efter förändrade kulturmönster i samhället.
Stadens värdefulla samlingar är en del av kulturarvet som måste vårdas och tas
om hand för kommande generationer. Göteborgs konstmuseum har stor betydelse för staden men är även av nationellt intresse. Den nödvändiga om- och
tillbyggnaden är kostsam och bör bäras av fler än skattebetalarna i Göteborg.
Folkbiblioteken ska utvecklas med fokus på att öka intresset för litteratur och
läsning. Insatser för barns läsning ska särskilt prioriteras. Biblioteken är unika
som icke-kommersiella platser för stillhet, reflektion och läsning. Bibliotekens
roll som bildningsinstitution ska upprätthållas. Stadsbiblioteket ska fortsätta
att utveckla sin seminarieverksamhet och bredda det demokratiska samtalet för
att nå nya grupper. Bibliotekspersonalen behöver rätt förutsättningar för att
utföra bibliotekens uppdrag, och deras arbetsmiljö måste säkras från hot och
våld. Folkbiblioteken ska vara avgiftsfria. Kulturhusen ska vara mötesplatser
som möjliggör och ger lust och motivation till kreativitet, upplevelser och eget
skapande.
Tekniska innovationer och digital utveckling innebär nya möjligheter för kulturlivet att nå ut till fler. Kulturnämnden behöver ta till vara dessa möjligheter
men utifrån ett tydligt samhällsuppdrag i motsats till de kommersiella krafter
som dominerar mycket av de tekniska plattformarna. Kulturinstitutionernas
verksamhet bör i högre utsträckning kopplas samman med de nämnder som
har utbildningsuppdrag. Fasta strukturer behövs för att den nämndöverskridande verksamheten ska vara robust och långsiktig. Vi ser goda möjligheter till
detta i samverkan med grundskolenämnden och Skolan som arena.
Mer behöver göras för att med målinriktade insatser nå de grupper som idag
inte tar del av museernas verksamhet och få en fördjupad förståelse för människors kulturella vanor. Museernas uppsökande arbete behöver fortsätta och
museilektioner nå ut till fler. Ett aktivt uppsökande arbete kan få nya grupper
hitta till nämndens kulturinstitutioner samt öka barn och ungas tillgång från
alla delar av staden till konst, kultur och eget skapande.
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Museernas omfattande publika uppdrag ställer höga krav på medarbetarna som
bör ges förutsättningar att prioritera bland uppdrag för en bättre arbetsmiljö
och ökad arbetsro. Stadens kulturinstitutioner och kulturutövare ska ha goda
förutsättningar för sin verksamhet och skapande i form av lokaler, personal och
andra resurser. Kulturnämnden ska stödja kulturlivet och ge konstnärer inom
alla konstarter möjlighet att utvecklas och att möta sin publik samt stimulera
till kulturskapande och kulturell delaktighet. Samverkan med de planerande
nämnderna behöver stärkas för lokaler och IT-lösningar för det fria kulturlivet.
Kulturnämndens verksamheter ska bemöta besökarna som medborgare, inte
som kunder.
Besparingar ska i första hand göras inom den centrala förvaltningsorganisationen. Det krävs ett resolut ingrepp mot delar som inte är direkt avgörande
för att öka alla göteborgares tillgänglighet till kultur och få fler att, oavsett
socioekonomisk bakgrund, ta del av stadens kulturutbud.

Uppdrag

»

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att starta en ”kulturbank”/rekvisitaförråd för det fria scen-konstlivet.
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BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas behov av bostäder, lokaler och
välfungerande stadsmiljöer ska tillgodoses.

Analys
Bostadssituationen för vanliga människor beror i stor utsträckning på nationell
politik. Den allvarliga bostadsbrist och segregation som vi ser i Göteborg och
andra svenska städer idag hänger nära samman med en lång period av minskande statliga investeringar, skattesänkningar som ökat klassklyftorna och hög
invandring. Kommunerna styr inte över dessa förutsättningar men hur man
väljer att hantera dem kan göra stor skillnad. En viktig åtgärd är att säkerställa
en kontinuerligt hög produktion av planer för nya bostäder och socioekonomiskt blandad stadsbebyggelse. Under den förra mandatperiodens socialdemokratiska ledning så ökade planproduktionen dramatiskt. Det är avgörande att
den höga nivån bibehålls framöver.
Villkoren inom bostadssektorn är ojämlika och skadliga för samhället. Klassbakgrunden är avgörande för möjligheten till att få bostad. För göteborgare
med lägre inkomst i hyresrätt kan bostadsförhållandena vara både dyrare och
otryggare än för de som har råd att betala kontantinsatsen till en bostadsrätt.
Rapporter visar dessutom att en arbetarfamilj med snittinkomst i dagsläget
inte har ekonomiska medel att köpa en ändamålsenlig bostad inom Göteborgs
kommungränser. Människor med höga inkomster flyttar i allt för hög grad från
Göteborg till villaområdeni kranskommunerna. Inflyttningen präglas i hög
grad av människor med låga inkomster.
Göteborg är en stadsplaneringsmässigt delad och socioekonomiskt segregerad
stad. Stadskvaliteter är fokuserade till enstaka knutpunkter och företrädelsevis
till stadens centrala delar. En kombination av omfattande rivningar av äldre
bebyggelse och storskalig modernistisk nyproduktion sedan mitten av 1900-talet har påtagligt skadat stadens skönhetsvärden. Det som byggs är än idag ofta
likriktat modernistiskt och uppfattas sällan som vackert av stadens invånare.

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden
Staden ska bygga mycket och bra för alla göteborgares behov. En energieffektiv,
tät och blandad stad gör det enklare för göteborgare att få vardagen att fungera.
I staden behövs generellt fler hyresrätter till rimlig hyra och det behöver byggas
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fler bostadsrätter, radhus och villor i områden med många hyresrätter. Det ska
bli enklare för människor som vill bo i eget hus att göra det. Genom ett stadsbyggnadslyft ska man kunna bo i småhus och radhus i Angered, Biskopsgården
och Tynnered. Inriktningen ska vara klassisk trädgårdsstadsbebyggelse med
urbana kvaliteter och en blandning av upplåtelseformer, exempelvis genom att
allmännyttan bygger radhus som hyresrätt.
Syftet med den nya översiktsplanen är att bygga en nära, sammanhållen och
robust stad, därför är det viktigt att inkludera hela Göteborg. Stadsplaneringen har en viktig roll i arbetet för att värna arbetarklassens materiella intressen
gentemot marknadskrafterna. Nämnden ska arbeta för att bibehålla en hög takt
i byggandet. Arbetet för att bygga fler billiga hyresrätter och lägenheter som
studenter kan efterfråga ska fortsatt prioriteras. I stadsutvecklingen ska stråk
prioriteras och stadens delar byggas samman. Historisk stadsplaneanalys över
Göteborg ska vara utgångspunkten. Det är nödvändigt för att få en stadsstruktur som hänger ihop och som har förutsättningar för attraktiva stadskvaliteter.
I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploateringsgrad föredras och
bottenvåningen inrättas på ett sådant sätt att de går att använda som lokaler.
Vid avsteg ska det finnas motiverade skäl som redovisas för nämnden. Multifunktionell bebyggelse är viktig inte minst för att säkerställa tillgången till
lokaler för kommunal verksamhet.
De gestaltningsprinciper som dominerade före modernismens genombrott på
1930-talet skapade klassisk arkitektur med variation och omsorg om detaljer
som idag är mycket uppskattad. Trots det byggs det mycket sällan nytt i traditionella arkitekturstilar. Istället domineras nyproduktionen av enklast möjliga
fasader med okänslig gestaltning, som ofta väcker direkt negativa reaktioner
hos stora delar av befolkningen. För att höja den estetiska nivån i nyproduktionen krävs krafttag och tydliga riktlinjer. I Göteborg finns en tradition av
landshövdingehus, vars karaktäristiska stil och uttryck ska tas tillvara i nyproduktion.
Många av de större stadsbyggnadsprojekten under senare år har haft uppenbara
problem när det gäller projektstyrning. Samverkan med stadens övriga planerande nämnder ska stärkas för snabbare framdrift av bra bostäder och lokaler.
Planeringen ska alltid ha utgångspunkten att nå positiv exploateringsekonomi.
Under åren har en ansenlig kunskapsbas i form av diverse strategier, program,
analyser, kunskapsunderlag etc sammanställts inom nämndens ansvarsområde.
Framöver behöver nämnden istället fokusera på konkret planarbete och praktiska genomförandefrågor.
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»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett stadsbyggnadslyft för utbyggnad av Angered, Biskopsgården och Tynnered, ska startas, med utgångspunkt i de förstudier som AB Framtiden har genomfört.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att en övergripande, preliminär exploateringskalkyl bifogas varje projekt vid beslut om startplan.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att antalet detaljplaner som
föreskriver traditionell arkitektur i slutna kvarter och landshövdingshus i trä
ökar.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det planeras fler bostäder
för stora familjer och studenter i områden där detta ger ökad social blandning.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det genomförs en opinionsundersökning av extern part som kartlägger göteborgarnas estetiska preferenser vad gäller olika arkitekturstilar och att resultatet av denna användas
som underlag vid planeringen

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att inrätta en samordnare för implementeringen av historisk stadsplaneanalys respektive en samordnare för implementeringen av traditionell arkitektur i planprocessen.

Byggnadsnämnden
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FASTIGHETSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas gemensamma marktillgångar ska förvaltas
på ett ekonomiskt och socialt gynnsamt sätt.

Analys
Bostadssituationen för vanliga människor beror i stor utsträckning på nationell
politik. Den allvarliga bostadsbrist och segregation som vi ser i Göteborg och
andra svenska städer idag hänger nära samman med en lång period av minskande statliga investeringar, skattesänkningar som ökat klassklyftorna och hög och
ojämn fördelning av invandring. Kommunerna styr inte över dessa förutsättningar men hur man väljer att hantera dem kan göra stor skillnad.
Göteborg växer. Allt fler människor och företag söker sig hit. Göteborg har
stora behov av bostäder, förskolor, särskilda bostäder och idrottsytor. Näringslivet har ett stort behov av kontorslokaler och byggbar mark, inte minst för småoch storskalig industri. Alla göteborgare blir lidande av bristen på detaljplanerad mark för olika ändamål. Stadens innehav av mark är därför en mycket viktig
gemensam resurs som är helt avgörande för stadens utveckling och välstånd.
Borgarnas extrema markpolitik, som innebär storskalig realisation av göteborgarnas mark till extrema underpriser, är följaktligen djupt ansvarslös och
skadlig för stadens ekonomi. Samma borgerliga ansvarslöshet är tydlig även på
andra områden, som gemensamt ägda välfärdsverksamheter eller bostäder.
Markanvisningsprocesserna är i dagsläget ofta otydliga. Missförstånd och fördröjningar skapar långa ledtider och utdragna byggprocesser, vilket föranleder
att bostäder och lokaler inte färdigställs i takt med göteborgarnas behov. Hemlöshet är ett allvarligt problem som drabbar många, även människor utan andra
sociala problem. Detta skapar också en grogrund för kriminell verksamhet med
svartkontrakt och ockerpriser, där människor utnyttjas och far illa.
Göteborg har tagit ett stort ansvar för Sveriges flyktingmottagande och stora
ansträngningar har gjorts för att uppbåda boendelösningar för personer som
anvisats till Göteborg enligt bosättningslagen och för de som självmant sökt sig
hit. EBO, i kombination med att många borgerligt styrda kommuner vägrat ta
sitt ansvar för mottagandet, har ytterligare förvärrat situationen. Göteborgare
med olika funktionsnedsättningar begränsas fortfarande av enkelt avhjälpta
hinder vilket minskar deras fysiska tillgänglighet till staden.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Göteborgarnas gemensamt ägda mark är en viktig tillgång som ska förvaltas
professionellt och med en tydlig målsättning om att maximera stadens intäkter,
inom de politiskt fastställda ramarna. För att snabbare få fram lokaler och mark
för industriändamål behöver markanvisningsprocessen bli mer transparent för
att i ett tidigt skede klargöra vilka krav som gäller, undvika missförstånd och
kostsamma fördröjningar. Hemlöshet ska inte förekomma i Göteborg. Arbetet
med Bostad först ska fortsätta för ett ge fler hemlösa ett boende och möjlighet
till ett gott liv. Det är viktigt att säkra ändamålsenliga akutboenden och genomgångsboendelösningar i kommunens egen regi, inte bara för att höja kvaliteten utan även för att minska stadens kostnader. Göteborg ska vara tillgängligt
för alla. Fysiska hinder ska byggas bort. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder
ska fortsatt prioriteras. Detta är särskilt angeläget för att underlätta vardagen
för äldre och funktionshindrade.
Det behövs fler attraktiva lokaler i socialt utsatta områden för att möjliggöra
fler arbetsplatser. För att näringsidkare, myndigheter eller kommunala aktörer
ska kunna ha kontor även i dessa områden behövs strategisk planering av lokaler. Hyresrätter med rimliga hyror ska byggas i alla delar av staden, samtidigt
som det behöver byggas bostadsrätter, radhus och villor i områden med hög
andel hyresrätter. Det ska bli lättare för människor som vill bo i eget hus att få
bo kvar i det område där man trivs och är rotad. Genom ett stadsbyggnadslyft
ska man kunna bo i småhus och radhus på ett klimatvänligt och ekonomiskt
tillgängligt sätt i Angered, Biskopsgården och Tynnered. Många av de större
stadsbyggnadsprojekten under senare år har haft uppenbara problem när det
gäller projektstyrning, samverkan med stadens övriga planerande nämnder ska
stärkas för snabbare framdrift av bra bostäder och lokaler.

Uppdrag
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»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkra tillgången till ändamålsenliga
akutboenden och genomgångsboendelösningar i kommunens egen regi.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att strategiskt planera lokaler för näringsliv och
allmännyttiga bolag för att möjliggöra fler arbetsplatser i socialt utsatta områden.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att exploateringsekonomin i
enskilda projekt förbättras.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det byggs fler småhus i
områden med hög andel hyresrätter.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att enkelt avhjälpta hinder
åtgärdas och att samordningen mellan olika nämnder i denna fråga stärks.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns lämplig mark
tillgänglig för industriproduktion.

Fastighetsnämnden
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TRAFIKNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Andelen göteborgare som reser kollektivt ska öka och
framkomligheten förbättras för alla trafikslag.

Analys
Ett välfungerande trafiksystem är en förutsättning för att människors vardag
och fritid ska fungera. De omfattande investeringar som trafiksystemet kräver
förutsätter att staten tar ett stort ekonomiskt ansvar i utbyggnaden av och upprätthållandet av landets infrastruktur. Under lång tid har dock staten alltmer
retirerat från detta ansvar, vilket skapar växande problem för landets kommuner i allmänhet och Göteborgs Stad i synnerhet. Det grundläggande problemet
är den finansiella doktrin som etablerades med regeringen Reinfeldt och som
inneburit kraftiga skattesänkningar och motsvarande minskning av offentliga
åtaganden.
Göteborg är idag en av Europas snabbast växande städer. En förutsättning för
detta är det stora utbud av byggbara detaljplaner som skapades under föregående mandatperiod och dåvarande socialdemokratisk ledda styre. Den höga byggtakten och de många pågående infrastrukturprojekten skapar stora utmaningar
för stadens transportsystem och försvårar framkomligheten för alla trafikslag.
Längre köer, omledning av vägar, trottoarer och cykelbanor, samt störningar i
turtäthet drabbar i dagsläget ofta göteborgare som ska ta sig runt i staden. Omfattande ombyggnation riskerar även att ha en negativ inverkan på trafikmiljön,
både vad gäller säkerhet och tillgänglighet.
Allt flera stora projekt har under senare år haft en kraftigt ökande kostnadsutveckling. Det numera avslutade linbaneprojektet är ett uppenbart exempel.
Den större skalan på stadens trafikinvesteringar innebär ett ökat behov av starkare ekonomistyrning som ger bättre möjlighet till prognostisering av kostnader och underlag för väl avvägda politiska beslut. Idag finns stora problem med
projektledning i form av bristfällig samverkan och otydlig ansvarsfördelning på
en övergripande nivå mellan de planerande nämnderna.
Utmaningarna till trots väljer allt fler göteborgare att resa kollektivt. Till stor
del handlar det om låg- och medelinkomsttagare och kvinnor. Snabb och
bekväm kollektivtrafik är alltså en tydlig klass- och jämställdhetsfråga. Trots det
är kollektivtrafiken inte tillräckligt utbyggd eller prismässigt konkurrenskraftig för att stadens mål om ett hållbart resande ska kunna nås. Fordonssektorn
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genomgår idag en stark förändring inom elektrifiering, automatisering och digitalisering, vilket kommer får stor påverkan på den framtida trafiken i Göteborg.
I dagsläget utgör felparkerade elsparkcyklar ett trafikproblem. Risken för
olycksfall och personskador ökar påtagligt när fordonen körs, ställs eller slängs
på trottoarer och cykelbanor. Elsparkcyklarna - tillhörande olika företag och av
varierande kvalitet - har dessutom bidragit till en förfulning av det offentliga
rummet.

Kommunfullmäktiges inriktning
Trafikplaneringen ska öka jämlikheten och ge alla göteborgare och besökare goda möjligheter att ta nå jobb, skola, handel, välfärd och kultur oavsett
färdmedel eller förutsättningar. Framkomligheten för göteborgare, besökare
och näringsliv bör vara en av de viktigaste prioriteringarna inom trafikområdet.
I detta ingår underhållet av befintliga vägar och allmän plats. Kollektivtrafiken
måste fortsätta utvecklas och uppfattas trygg och lättillgänglig för alla och ska
ges största prioritet. Bättre kollektivtrafik över älven är avgörande med tanke på
det ökade resebehovet och att linbaneprojektet är nedlagt. Färdtjänsten måste
utvecklas så att människor med funktionsnedsättning också har friheten att
röra sig och vara delaktiga i samhället på lika villkor som övriga resenärer.
En av nämndens främsta uppgifter är att säkerställa att infrastrukturprojekt
klarar utsatt tids- och budgetram. Projektledningen av stora projekt behöver
genomgående skärpas och exploateringsekonomin förbättras väsentligt. Nämndens arbete med utbyggnad av allmän platsmark måste i större utsträckning
samordnas med övriga planerande nämnder för att säkerställa projektleverans
inom tids- och budgetram.
Trafiknämnden spelar en viktig roll för att Göteborg ska ha ett välfungerande
transportsystem med minsta möjliga klimatpåverkan. För att öka andelen
hållbart resande måste vi skapa förutsättningar för människor att resa miljövänligt. Kollektivtrafiken ska därför vara ett attraktivt alternativ. För att tillgången
till kollektivtrafik ska vara god oavsett var i staden du bor behöver kollektiv
trafiknätet byggas ut och knytas ihop bättre.
Kollektivtrafiken är göteborgarnas gemensamma transportmedel och ska därmed vara tillgänglig för alla stadens medborgare. Nämnden ska verka aktivt för
att utveckla kollektivtrafiknätet utifrån ansträngningar om ett mer jämlikt och
sammanhållet Göteborg och verka aktivt för att tillsammans med Västtrafik
utreda Gropegårdslänken, ny spårvangslänk mellan Biskopsgården och Lindholmen. Satsningar måste utgå från ansträngningar om mer medfinansiering
från statligt håll och EU - tillsammans med VGR, Mölndal och Partille - inom
ramen för Målbild Koll2035 och inom mobilitetsomställningen, för att de fos-
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sila bränslena snabbare ska kunna fasas ut och staden ska kunna ställa om till ett
mer hållbart resande som samtidigt är tillgängligt för alla göteborgare. Många
låg- och medelinkomsttagare är särskilt känsliga för ständiga prishöjningar, och
är samtidigt särskilt beroende av kollektivtrafiken i sina liv. Ur en jämlikhetssynpunkt är det uppenbart att Göteborgs Stad måste underlätta för fler att ha
råd att använda sig av kollektivtrafiksystemet. Det måste också göras insatser
för att minska den trängsel som försämrar servicen på vissa linjer, till exempel
mellan Bergsjön och centrum. En allmän subvention av periodkorten och färdtjänst ska införas för göteborgare efter förhandling med Västra Götalandsregionen. Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken
under sommaren. Ringlinjens verksamhet, som fyller en viktig funktion såväl
kulturhistoriskt som turistekonomiskt, ska fortsätta. Arbetsmiljön för chaufförerna ska förbättras genom att fler rastplatser uppförs.
Besparingar ska i första hand ske inom kommunikationstjänster, administratörer och upphandling av konsulter. Politiken måste få en bättre överblick och
kontroll av trafiknämndens ekonomi. För att öka hållbarheten och tillgängligheten i kollektivtrafiken ska inte resenärens fysiska förutsättning vara ett
hinder. Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser ska prioriteras och enkelt
avhjälpta hinder byggas bort. Färdtjänsten och Flexlinjen är viktiga redskap för
att säkerställa att alla har möjlighet att färdas i staden. En kommunalisering av
färdtjänsten ska utredas för att klargöra möjligheterna att få större samhällelig
kontroll över verksamheten. Att färdas på cykel eller till fots måste vara tilltalande och upplevas som enkla alternativ för att det hållbara resandet ska öka.
Det kräver ökad utbyggnad och löpande underhåll av såväl stadens gång- och
cykelstråk som av gator och spårvägsnät. Vägunderhållet ska fungera lika bra
under alla årstider. Detta är nämndens kärnuppdrag och det måste fungera.
Göteborgs Stad ska aktivt delta i den tekniska utveckling som sker inom
fordonssektorn. Staden ska fortsatt ligga i framkant och stärka sin roll som ledande testarena för fordons- och trafikinnovationer. Genom att bättre anpassa
bilen till en förändrad stadsmiljö ska dess plats i staden säkras. Arbetet med
laddinfrastruktur på kommunala parkeringar ska fortsatt utvecklas. Stadens
kommunala parkeringsplatser, och den strategiska utveckling av desamma, behöver effektiviseras och samordnas bättre. Även nya färdmedel som exempelvis
elsparkcyklar måste regleras och anpassas till trafikmiljön för att vara säkert för
både användare och andra trafikanter och fotgängare.

Budget 2021

Trafiknämnden

85

Uppdrag

86

»

Trafiknämnden får i uppdrag att förhandla tillköp i kollektivtrafik och färdtjänst för folkbokförda i Göteborg med Västra Götalandsregionen.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att återinföra sommarlovskorten för skol
ungdomar.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att inleda förhandling med Västra Götalandsregionen om att upprätta badbusslinje till Delsjöbadet under högsäsong.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att verka för minskad trängsel i spårvagnsnätet
mellan Bergsjön och centrum genom att i samverkan med Västra Götalandsregionen och Västtrafik verka för att upprätta ”Bergsjösnabben”, en ny
expressbusslinje mellan Bergsjön och Svingeln.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Göteborgs Spårvägar, verka för att förstärka kameraövervakningen inom kollektivtrafiken och därigenom utveckla den brottsförebyggande samverkan med polisen och andra myndigheter.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med övriga huvudmän, uppföra rastplatser för buss- och spårvagns- och färdtjänstchaufförer.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att utreda en kommunalisering av färdtjänsten.

Trafiknämnden
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KRETSLOPP- OCH
VATTENNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna har säker tillgång till dricksvatten,
avloppshantering och avfallshantering av god kvalitet.

Analys
Säker och effektiv vattenförsörjning och avloppshantering är grunden för
varje fungerande samhälle. Att tillgodose göteborgarnas behov av rent vatten,
välfungerande avloppssystem och effektivt omhändertagande av hushållsavfall
är ett av stadens viktigaste ansvarsområden som ofta tas för givet. Göteborgs
vatten- och avloppssystem är föråldrat. Idag förekommer ett slöseri med resurser genom att renat dricksvatten i Göteborg läcker ut eller blir förorenat genom
trasiga rör. Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar som försämrad råvattenkvalitet, vattenbrist, och fler översvämningar. Det ökar behovet av anpassade dagvattenlösningar och ändamålsenlig avfallshantering. Även om allt mer
avfall omhändertas och energi och material återvinns fortsätter avfallsmängderna att öka och ta upp mer plats. Utrymmesbrist för avfallsanläggningar och
återvinningsstationer är ett hinder för effektiv avfallshantering. Många olika
aktörer som hanterar avfall leder till splittrad ansvarsfördelning. Nedskräpning
vid återvinningsstationer är fortfarande en utmaning. Ett hinder för en tydlig
lysning är osäkerheten kring framtida nationell lagstiftning på avfallsområdet.
Ett sätt att gynna återvinningsgraden är att utveckla möjligheterna till fastighetsnära insamling av returmaterial.
Den intensiva byggtakten i Göteborg gör att VA-systemet behöver anpassas
och byggas ut i hög takt, vilket riskerar att påverka driften negativt. Rekrytering
och bemanning är en utmaning på såväl VA- som avfallssidan och påverkar
både drift och underhåll. Kompetensbristen inom sektorn riskerar att bromsa
samhällsutvecklingen eftersom VA-sektorn är en förutsättning för all stadsbyggnad. En stor riskfaktor i sammanhanget är bostadsplaner som innebär
utspridd och gles bebyggelse i periferin, vilket driver fram stora kostnader på
VA-sidan. Sammantaget gör de olika utmaningarna att stadens VA- och avfallssystem är sårbara och nämnden står inför stora investeringsbehov de kommande åren. Det ställer höga krav på god ekonomisk styrning och god samverkan
med andra aktörer på området.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Kretslopp- och vattennämnden ska svara för den långsiktiga planeringen av
kommunens insatser inom vatten-, avlopps- och avfallsområdet. Ledningsnätet
ska vara säkert och väl underhållet och arbetet med läckagesökning ska fortsatt
prioriteras. Insamlingen av avfall ska vara enkel och lättillgänglig. Den långsiktiga planeringen av framtida upprustning av VA-nätet ska ske i samverkan med
andra aktörer för att på bästa sätt tillvarata det momentum som uppstår när
ombyggnation redan sker i staden. Det är därför avgörande att nämnden fortsätter förstärka koordineringen av arbeten som innefattar ingrepp i mark med
andra infrastrukturprojekt för att öka effektiviteten och undvika dubbelarbete.
Det är både ekonomiskt mer hållbart och en fråga om att öka tillgängligheten
för göteborgarna. Utspridd och gles nyproduktion har stora konsekvenser, både
funktionellt och ekonomiskt, för stadens VA-system och det är därför viktigt
att nämnden bidrar till att lyfta detta perspektiv vid planering, så att negativa
effekter, kan undvikas.
För att säkra leveransen av dricks- och avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart
sätt behöver investeringstakten öka, vilket kan innebära att VA-taxan behöver
ses över för att återspegla ett förändrat behov. Pågående projekt för att underhålla och utveckla anläggningar måste fortsätta i samma höga takt. Nämndens
ekonomistyrning måste stärkas och utvecklas för att kunna hantera en ökad
investeringstakt. Kompetensförsörjningen måste säkras genom att exempelvis
nämnden samverkar med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
och lärosäten för att informera om de goda framtidsutsikterna inom de egna
verksamheterna.
Arbetet på återvinningssidan ska också intensifieras för att möta behovet av en
ökad omställningstakt. I detta ingår att fortsätta förbättra den fastighetsnära
insamlingen av returmaterial. Nämnden ska stärka arbetet med avfallshierarkin
genom återanvändning, återvinning och energiutvinning i övergången mot
en cirkulär ekonomi. För att säkerställa långsiktigt hållbara VA- och avfalls
lösningar bör nämnden samverka med berörda nämnder i ett tidigt skede i
stadsplaneringen. Nämnden ska fortsätta verka för att minska på koldioxidutsläppen och ska fortsätta satsa på av omvandling av organiskt avfall till biokol i
samarbete med Renova. Biokol är ett sätt att omhänderta avfall och samtidigt
minska utsläpp av koldioxid eftersom biokol binder kol som sedan används för
markförbättring.

Uppdrag

»
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Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att stärka investerings- och
ekonomistyrningen i samverkan med andra planerande nämnder.

Kretslopp- och vattennämnden
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LOKALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Funktionella och kostnadseffektiva lokaler ska erbjudas
i hela Göteborg.

Analys
Lokalnämnden har ett stort ansvar för att välfärden ska fungera. Nämnden
kämpar med stora eftersatta underhåll i flera lokaler till följd av utökningen av
förskoleplatser som genomfördes efter 2010. Att inte reparera fastighetsskador
när de uppstår kan vara direkt farligt för de som vistas i lokalerna och tenderar
dessutom att förvärras och fördyras ju längre reparationen dröjer. Behovet av
välfärdslokaler förändras över tid, därför är det viktigt att planeringen kan
anpassa sig till detta och att de lokaler som planeras är flexibla och möjliga att
ställa om. Alternativa sätt att tillgodose lokalbehovet i centrala lägen är nödvändiga för att hantera behoven.

Kommunfullmäktiges inriktning
I dagsläget skapar otydliga beslutsprocesser svårigheter. Modellen som idag används för prioriteringar av underhållsåtgärder är inte ändamålsenlig. Modellen
behöver justeras så att prioriteringslistan tydligt återger de mest akuta behoven,
då kan också resurserna fördelas på ett lämpligare sätt. Behovet av att beslutsprocessen och prioriteringslistan revideras gäller även stadens investeringsbeslut vid nyproduktion av lokaler. Detta blir tydligt i de fall vi sett exempel på
när nybyggnation måste rivas efter endast ett par år för att planeringen saknat
långsiktiga perspektiv. Skattebetalarnas pengar används i dagsläget inte fullt ut
på ett ändamålsenligt sätt. Stadens beslutsprocess behöver ses över och revideras så att prioriteringslistan bättre återspeglar verkligheten och de politiska
prioriteringar som ska vara möjliga att göra. Byggnation av nya skolor och
förskolor ska strategiskt planeras i samverkan med andra nämnder i syfte att
uppnå en större social blandning i stadens skolor. Det är också viktigt att pröva
alternativa sätt att säkerställa skolplatser i centrala lägen, exempelvis genom
växelvis samutnyttjande av lokaler och friytor i mer perifera lägen. Vidare ska
stadens lokalhantering effektiviseras i syfte att bättre svara upp mot föreningsoch kulturlivets behov av lämpliga och kostnadseffektiva lokaler. Som en del i
att få en bättre struktur i staden för lokalhanteringen så avvecklas lokalsekretariatet och dess funktioner samt finansiering förs över till Lokalnämnden.
Verksamheterna som bedrivs i nämndens lokaler förutsätter att fundamentala
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hygienfaktorer tillgodosetts: ventilationssystemen ska fungera, lokalerna ska
vara fria från mögel och storköksutrustningen ska fungera.

Uppdrag
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»

Lokalnämnden får i uppdrag att införa en samplanerad organisation för
utbyggnad av förskole- och skollokaler.

»

Lokalnämnden får i uppdrag att utreda mobila förskolor samt ett ökat samutnyttjande av lokaler mellan förskoleenheter i olika delar av staden.

Lokalnämnden
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MILJÖ- OCH
KLIMATNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete ska förbättra
göteborgarnas miljö och minska stadens klimatpåverkan.

Analys
Den miljö vi lever i och de globala klimatförändringarna påverkar oss alla. Göteborg har under de senaste decennierna bedrivit ett ambitiöst miljöarbete som
gett konkreta resultat. Klimatkrisen kan inte enskilda kommuner lösa själva,
men det är nödvändigt att det offentliga Sverige agerar kraftfullt på alla nivåer.
Socioekonomiska skillnader gör att olika grupper i samhället påverkar miljön
och klimatet olika mycket. Samtidigt som medvetenheten och viljan att bidra
till en hållbar utveckling ökar är möjligheten att välja miljö- och klimatvänliga
alternativ ofta en ekonomisk fråga. Att åtgärder slår hårdare mot resurssvagare
grupper hämmar omställningen. För att bli verklighet måste omställningen till
ett hållbart samhälle därför gå hand i hand med en jämlik samhällsutveckling.
Att utsläppen är ojämlikt fördelade i Göteborg märks även på produktionssidan, där bygg- och fastighetssektorn är en av de branscher som ansvarar för de
största utsläppen tillsammans med transportsektorn. Som samhällsaktör och
stor arbetsgivare har Göteborgs Stad möjlighet att främja grönare alternativ
inom dessa sektorer och påverka det lokala samhällets utsläppsnivåer och inställning till miljö- och klimatarbetet. Uppföljning visar att Göteborg har svårt
att nå de lokala miljömålen, och ett förändrat klimat kommer även innebära
nya utmaningar som staden måste kunna möta.
Idag förs en klimatpolitik på alla beslutsfattande nivåer, inklusive inom vår
egen kommun, utan ett tydligt jämlikhetsperspektiv. Det är en politik som
saknar folklig förankring och social acceptans, och som slår hårdast mot den
som saknar resurser att leva klimatvänligt. Den bestraffar och beskattar, men
stärker alltför sällan möjligheterna för mindre välbärgade grupper att ställa om
i gengäld. Ofta är det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka
för sina miljöavgifter.
Göteborgarnas luft har förbättrats avsevärt under det senaste halvseklet. De
största källorna till stadens nuvarande luftföroreningar kommer från sjöfarten,
energisektorn, arbetsmaskiner och vägtrafiken. Dagens halter av kväveoxid är
fortsatt höga, även där människor lever och arbetar, och behöver minska.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Miljö- och klimatnämnden ska vara drivande i, och samordnare av stadens
arbete med att skapa en miljö- och klimatsmart stad. Nämndens tillsynsarbete
för att säkerställa att lagar som rör miljö- och hälsoskydd och livsmedel följs är
grundläggande i detta arbete, tillsammans med uppdraget att kartlägga miljöutvecklingen i staden. I och med omorganisationen i staden kommer nämnden
också att få nya uppgifter att hantera, exempelvis ansvaret för tillståndsgivning,
vilket innebär ett utökat folkhälsoansvar. Nämnden behöver fokusera sitt arbete på att satsa på bättre miljö- och klimatåtgärder som gör nytta för göteborgarna i högre grad än det interna arbetet inom Göteborgs Stad. En förutsättning
för detta är bättre samverkan med andra nämnder och kommunala bolag för att
nå nämndens verksamhetsmål.
Nämnden ska vara en aktiv stödfunktion för andra nämnder och bistå med
kunskapsunderlag så att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan
genomsyra alla stadens verksamheter. Åtgärder som föreslås ska göra det lättare
för alla göteborgare att bidra till en hållbar utveckling på jämlika villkor men
ansvaret för omställningen varken kan eller ska ligga på den enskilda individen. De aktörer som släpper ut mest ska också bära det största ansvaret för
att bidra till en grön omställning. Nämnden ska främja samverkan med stora,
mellanstoraoch små företag, idéburen sektor och akademi som har hållbarhet
som mål. Göteborgs Stads miljö- och klimatprioriteringar måste vara tydliga
gentemot de aktörer som står för en stor del av klimatpåverkan och samtidigt
vill bidra aktivt till omställningsarbetet. Särskilt fokus ska läggas på att stödja
bygg- och transportsektorn i detta arbete. Den tekniska utvecklingen har stor
potential att bidra till klimatomställningen och investeringar i innovativa
klimatåtgärder och energieffektivisering som minskar utsläppen ska stärkas.
Göteborg ska vara en levande kuststad med god havsmiljö. Utsläpp som negativt påverkar människor, djur och miljö ska minska. Göteborgs Stad ska arbeta
aktivt för att fasa ut farliga kemikalier ur sina verksamheter och ämnen med
särskilt farliga egenskaper ska inte användas eller släppas ut varken i luft, mark
eller vatten. Användningen av plast och engångsartiklar i stadens verksamheter
ska successivt regleras hårdare för att på sikt kunna förbjudas. Göteborg ska
även ha en grön och levande stadsmiljö där människor mår bra. Arbetet mot
nedskräpning och spridning av föroreningar ska fortsätta. Stadens arbete med
klimatanpassning av allt från vård och omsorg till bostäder, gator och dricksvatten ska fortsatt stärkas för att säkra Göteborg för ett framtida förändrat klimat.
Nämnden ska ge stöd till andra berörda nämnder och bolag som exempelvis
skolnämnderna, trafiknämnden, konsument- och medborgarservicenämnden
samt bolag inom kollektivtrafikklustret, energiklustret och våra allmännyttiga
bolag i deras arbete för att bli klimatneutrala. Den kommuncentrala klimatpotten ska användas ändamålsenligt och på ett sätt som främjar en rättvis omställ-
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ning, som får en positiv effekt för göteborgarna och med mätbara nyttoeffekter
som resultat. Klimatpotten ska även gå till stadens redan påbörjade klimat- och
miljöarbete med ett så kallat KSO-klimatkontrakt. Här kan Göteborg visa lokalt ledarskap för ett jämlikt klimatarbete - dessutom kunna säkra EU-finansiering som en av EU:s 100 klimatneutrala städer till 2030 inom forsknings- och
innovationsprogrammet Horizon Europe.

Uppdrag

»

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att delta konstruktivt i stadens
planprocesser och aktivt söka lösningar som bidrar till att exploatering kan
genomföras.

»

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka arbetet mot kriminalitet
inom krogbranschen. Samverkan ska ske med såväl interna som externa
parter.
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PARK- OCH
NATURNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Stadens offentliga rum ska vara vackra, trygga och
tillgängliga.

Analys
Göteborg är på många sätt en stad där levnadsvillkoren skiljer sig åt beroende
på var du bor. Det är ett socioekonomiskt problem som också återspeglar sig
i utformningen av och kvaliteten på de offentliga rummen. Den upplevda
otryggheten i Göteborg har ökat över tid, särskilt bland äldre. Känslan av
otrygghet är som högst i socioekonomiskt utsatta områden. Eftersatta stadsrum och nedgångna gatumiljöer bidrar till att förstärka känslan av otrygghet i
stora delar av staden, inklusive de mest centrala platserna. En stor utmaning för
nämnden ligger i att skapa en trivsam och tillgänglig stad för alla göteborgare
under den omfattande expansionsfas som staden befinner sig. Det ställer nya
krav på skötsel, underhåll och tillskapandet av stadsmiljöer för att staden ska
upplevas som trygg, ren och välskött året runt. Det gäller inte minst i centrala
staden där det finns omfattande problem med kriminalitet och otrygghet. Utformningen av offentliga miljöer är avgörande för den upplevda tryggheten och
kan också ha en direkt påverkan på olika former av brottslighet, som våldsbrott
och droghandel.

Kommunfullmäktiges inriktning
Stadens offentliga rum ska vara vackra, trygga och tillgängliga för alla oavsett
socioekonomiska förutsättningar eller funktionshinder. Särskild hänsyn ska
därför tas till enkelt avhjälpta hinder i våra offentliga rum och fysiska hinder
ska byggas bort. Utemiljöerna ska ha likartad standard oavsett dess geografiska
placering, de ska vara välskötta och trygga, såväl i centrum som i alla andra
stadsdelar. Stadens stadsdelsparker, som Positivparken i Frölunda, är bra exempel på hur detta kan göras. Nämnden bör därför spela en aktiv roll i stadens
fortsatta trygghetsarbete, genom att påverka sådant som nämnden har direkt
rådighet över, som exempelvis funktionell och nedåtriktad belysning av allmänna platser. Nämnden ska därför fortsatt också spela en aktiv roll i arbetet med
Trygg i Göteborg, genom såväl sysselsättningsåtgärder som insatser för ökad
skötsel och trygghet. En viktig trygghetsskapande åtgärd är att stadens buskage
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hålls efter, för ökad öppenhet och överblick. Närhet och tillgång till attraktiva grönområden, parker och lekparker ska vara jämlikt fördelad över staden.
Skötseln av gemensamma ytor bör därför utgå ifrån både välbesökta platser i
staden såväl som de som tidigare varit eftersatta. Samverkan med de planerande
nämnderna måste förbättras och nämndens arbete ska till stor del syfta till att
tillgängliggöra staden under expansionsfasen genom att tillskapa attraktiva
ytor där människor trivs och känner sig trygga. I Park- och naturnämndens
grundläggande uppgifter ligger att säkerställa tillgången till gemensamma
ytor i staden, där människor kan mötas och aktivera sig utan att konsumera, i
den fortsatta utvecklingen av stadsmiljön. Park- och naturnämnden ska också
garantera göteborgarnas tillgång till befintliga naturreservat och rekreationsområden i hela staden.
Stadens offentliga toaletter ska vara hygieniska, trygga och bli fler till antalet.
Offentliga toaletter är viktiga ur ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.
Det är viktigt att offentliga toaletter, av samma höga kvalitet, anläggs och underhålls i hela Göteborg.

Uppdrag

»

Park- och naturnämnden får i uppdrag att genomföra en särskild satsning på
att lyfta nedgångna miljöer i utsatta områden.

»

Park- och naturnämnden får i uppdrag att fortsätta samordna driften av och
prioritera stadens bemannande lekplatser.
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NÄMNDEN FÖR INKÖP OCH
UPPHANDLING
Kommunfullmäktiges mål
Kostnaden för inköp och upphandlingar ska minska genom
kategoristyrning och inköpssamordning.

Analys
Göteborgs Stad har länge intagit en tätposition gällande hur en kommun kan
ställa miljömässiga, tekniska och sociala krav vid upphandling. Bland annat har
Göteborgs Stad implementerat modellen för social hänsyn för att utveckla upphandlingar, tagit fram en modell för arbetsrättsliga villkor och följer aktivt upp
etiska krav även utomlands. Upphandlingsverktyget utgör dessutom ett viktigt
redskap för att uppnå stadens högt ställda klimatmål. I många städer, såväl i
Sverige som i utlandet, används krav inom offentliga inköp och upphandlingar
för att minska utsläpp och klimateffektivisera verksamheter.
Att ställa sociala krav inom upphandling kan förbättra medborgarnas livs
situation och bidra till att hålla ihop staden. Inköp och upphandlingar som
genomförs utifrån ett jämlikhetsperspektiv är viktiga för att öka jämlikheten
i hela Göteborg. En avgörande del i ett jämlikhetsbaserat, ansvarsfullt och
socialt kravställande tillvägagångssätt är att motverka inköp och upphandlingar
som kan leda till försämrade löner och villkor för löntagare. Den nationella
lagstiftningen på upphandlingsområdet sätter dock vissa hinder för möjligheten att bedriva en fullt ut löntagarvänlig inköps- och upphandlingspolitik. Här
har Göteborgs Stad visat att det går att genomföra långtgående krav även inom
ramen för lagstiftningen – med goda resultat.
Under året har missbruk av ramavtal uppdagats inom bland annat avtalsområdet
juridik. När offentliga aktörer i hög utsträckning tvingas förlita sig på upphandlade privata aktörer – oftast med vinst som främsta motiv – för att kunna utföra
grundläggande tjänster kommer försök till fusk och fiffel att uppstå. Folket har
att förvänta sig en rigorös kontroll över skattepengarna. Lärdomarna från årets
avslöjanden kommer att bli naturliga delar i allt upphandlingsrelaterat arbete.
Omvärldsanalys visar att andra offentliga institutioner förmår effektivisera
sina inköp och upphandlingar med flera procent årligen utan att minska på
kvalitet, hållbarhet eller sociala krav. Göteborgs Stad har en årlig inköpsvolym
om ungefär 23 miljarder kronor. Göteborgs Stad har infört kategoristyrnings-
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modellen som ett medel för att samordna och effektivisera de samlade inköpen
i såväl förvaltningar som bolag. Det finns stora effektiviseringar att göra inom
ramen för detta arbete – effektiviseringar som bedöms kunna få intensifierad
kraft under de tre kommande budgetåren. Detta utrymme kan både användas
kommunalekonomiskt, i syfte att minska den totala kostnadsvolymen, eller
för att möjliggöra ökat utrymme för den första linjens personal och välfärdsproduktion. Sammanfattningsvis kräver effektiviseringar av denna kaliber en
professionell tjänstemannakår, stark politisk kontroll och gedigen uppföljning
av såväl samlade som lokala inköp och upphandlingar. Möjligheten att certifiera socialt medvetna leverantörer inom det lokala näringslivet ska utredas under
året. Minst 200 personer ska få arbete eller annan egenförsörjning genom
modellen för social hänsyn för tjänsteupphandlingar.

Kommunfullmäktiges inriktning
Effektiv inköpssamordning förbättrar resursutnyttjandet i hela Göteborgs
Stad. Samordningsvinster i inköpsprocessen möjliggör höjd kvalitet i välfärden.
Med tydlig kontroll över den samlad inköpsvolymen om ungefär 23 miljarder
kronor kan stora ekonomiska resurser frigöras till välfärdsuppdraget. Nämnden
för inköp och upphandling ska leda, driva och förverkliga kategoristyrningsmodellenoch den samordnade inköpsprocessen för hela stadens räkning. Det
är avgörande att den inköpstunga bolagssfären deltar fullt ut i arbetet. Målet är
att redan under 2021, 2022 och 2023 kunna genomföra stora besparingar på
stadens samlade inköp- och upphandlingsvolym. Under 2022 ska såväl kategori
styrningsmodellen som samordnade inköpsprocesser vara fullt implementerade. För att skyndsamt påbörja införandet av modellen anslås särskilda resurser
till nämnden för ändamålet.
Upphandlingsverktyget får inte under några omständigheter medverka till
löne- eller villkorsdumpning för löntagare i Göteborg eller någon annanstans.
Upphandlingspolitikens vinster ska komma alla medborgare till del. Modellen
för arbetsrättsliga villkor ska under året successivt implementeras inom riskutsattabranscher, såsom bygg- och anläggningssektorn. Nämnden ska fortsatt bedriva ett aktivt arbete gentemot utländska leverantörer och underleverantörer
och ställa höga etiska krav. Arbetet med modellen social hänsyn ska fortsätta.
Generellt ska Göteborgs Stad arbeta för ett minskat klimatavtryck och vara
ledande i den tekniska klimatomställningen Vegetariska alternativ ska alltid
erbjudas och kött som serveras ska i största möjliga mån vara ekologiskt eller
närproducerat. Hänsyn ska tas till djurskydd. Rödlistad fisk och skaldjur ska
inte serveras. Produkter som upphandlas ska i högre andel vara miljömärkta.
Missbruk av ramavtal och andra upphandlade tjänster ska stoppas genom
förstärkta rutiner, mer frekventa fakturakontroller och förstärkt inköpskomBudget 2021
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petens i hela staden. Beställande nämnd har dock ett stort ansvar för att själva
granska fakturor innan attesteringsprocess slutförs. Nämnden ska leda detta
arbete för hela stadens räkning. I alla fall där missbruk upptäcks ska lagens fulla
tolkningsutrymme användas för att häva gällande avtal och utesluta företaget
från kommande upphandlingar. När missbruk befaras, men ej kan juridiskt
konstateras, ska nämnden omedelbart frysa avropsmöjligheter och genomföra
djupgående kontroll. Först efter genomgången utredning kan avrop från ramavtal åter genomföras.
Såväl Göteborgs Stad som leverantörer i det privata näringslivet tjänar på ett
välfungerande, nära och flexibelt samarbete. Stora, medelstora och små företag
ska ha möjlighet att leverera produkter och tjänster till Göteborgs Stad. Staden
ska kontinuerligt och i nära dialog med samhällsengagerade leverantörer arbeta
för att utveckla nya, innovativa samarbetsformer med mervärden utöver den
direkta inköpsprocessen.

Uppdrag

98

»

Nämnden för inköp och upphandling ska utveckla och implementera kategoristyrningsmodellen och gemensamma inköpsprocesser för hela stadens
räkning. Uppdraget ska vara fullt implementerat under sista kvartalet 2022.

»

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att vidareutveckla
Göteborgs Stads modell för arbetsrättsliga villkor motsvarande fullvärdiga
svenska kollektivavtal. Modellens implementering ska följas upp och återrapporteras till nämnden kontinuerligt.

»

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att implementera
Göteborgs Stads modell för arbetsrättsliga villkor motsvarande fullvärdiga
svenska kollektivavtal inom bygg- och anläggningsbranschen.

»

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att erbjuda specialiserad inköps- och upphandlingskompetens till nämnder och styrelser som är
i behov av detta. Nämnden ska också anordna utbildningar i syfte att höja
beställarkompetensen i hela staden.
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NÄMNDEN FÖR
KONSUMENT- OCH
MEDBORGARSERVICE
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna ska ha jämlika möjligheter till
demokratiskt deltagande och kunskap om sina
rättigheter som konsumenter.

Analys
Skillnader i samhällsengagemang och politiskt deltagande är stora mellan olika
människor i Göteborg, valdeltagandet är betydligt lägre i stadens socialt utsatta
områden.Ojämlika förutsättningar till deltagande får följder för politiska
beslut och prioriteringar.
Med nämndens nya ansvar för medborgarkontor samt vissa lokala råd och
dialoger ges nya möjligheter för staden att stärka dialogen mellan invånarna
och deras politiska representanter. Stadens kontaktcenter är en central kanal för
att invånarna ska få korrekt information och komma i kontakt med politiska
beslutsfattare och tjänstepersoner. Det är få göteborgare som känner till kontaktcenter och vet hur man når staden.
Covid-19-pandemin har försämrat läget på den svenska arbetsmarknaden och
Göteborg står inför en fortsatt ökning av arbetslösheten de kommande åren.
Något som kan leda till ökad utsatthet och minskat demokratiskt deltagande.
Samtidigt finns företag som profiterar på utsatta människor och erbjuder shopping på kredit, snabba sms-lån eller lockar med stora vinster på internetspel.
För den enskilde finns risk att hamna i djupa ekonomiska svårigheter, som särskilt låginkomsttagare har svårt att någonsin ta sig ur. Behovet av budget- och
skuldrådgivning kan öka i covid 19-pandemins spår samtidigt som kunskapen
om hur man som skuldsatt kan få hjälp av kommunen är fortsatt låg.
Det överväldigande utbudet av tjänster och varor av varierande kvalitet ställer
allt högre krav på konsumentens medvetenhet och förmåga till kritisk granskning, vilket slår olika hårt mot olika socioekonomiska grupper. Den omfattande privatisering av offentliga tjänster inom välfärdsområdet som genomdrivits i
Sverige har lett till ökad ojämlikhet och övervältrar ett stort ansvar på konsu-
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menten. Som kund förväntas du göra rationella val av skola, personlig assistans
och hemtjänst. Ägarstrukturen bakom välfärdsbolagen är ofta svårgenomtränglig och därför är det svårt att granska och jämföra bolagen utifrån kvalitet,
arbetsmiljö, etik eller andra faktorer.

Kommunfullmäktiges inriktning
Nämndens löpande och proaktiva demokratiuppdrag ska utgå från befintliga
strukturer för beslutsfattande. Nämnden ska stärka och tillskapa arenor för
invånarna att möta politiskt förtroendevalda. Göteborgarna ska få information,
råd och stöd för att tillvarata sina intressen, delta i det demokratiska beslutsfattandet och bidra till utvecklingen av det gemensamma lokalsamhället. Att
ha kunskap om vad som händer i närområdet och känna inflytande skapar
trygghet.
Medborgarkontoren ska öka invånarnas kunskap om det lokala beslutsfattandet, skapa kontaktvägar mellan invånare och folkvalda och därigenom bidra
till att öka det demokratiska deltagande. Medborgarkontoren ska utveckla politiska ytor för lokaldemokrati, säkra en samlad kunskap om lokala förhållanden
och samverka med andra nämnder, myndigheter och lokala aktörer. Nämnden
ska i samverkan med valnämnden, arbeta aktivt för att höja stadens ojämna valdeltagande och öka medborgarnas kunskap om den kommunala demokratin.
Resurser ska riktas mot människor och områden med lägst politiskt deltagande.
Stadens kontaktcenter ska vara invånarnas enkla väg för att komma i kontakt
med staden och få information. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med
stadens politiska beslutsfattare och svarsfrekvensen på samtal till staden ska
öka.
Nämndens uppdrag som budget- och skuldrådgivare behöver bli mer känt för
allmänheten till följd av ökad arbetslöshet och ekonomisk kris i samband med
lågkonjunktur och covid-19-pandemin. Samverkan ska ske med andra nämnder för att lättare komma i kontakt med människor och grupper som behöver
rådgivning kring konsumentfrågor och privatekonomi.
Nämndens arbete med konsumentrådgivning, Sharing City och Smarta Kartan
ska bidra till att fler göteborgare tar del av stadens delningstjänster. Medvetna
och hållbara konsumtionsval ska inte vara beroende av socioekonomisk bakgrund utan det ska vara en möjlighet för alla att bidra till en socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbar utveckling. Konsumentrådgivningen ska även omfatta
tjänster inom välfärdsområdet och nämnden ska tillhandahålla information om
företagens bolagsstruktur och ägarförhållanden, resultat och nyckeltal.
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Behoven av en mötesplats för den sverigefinska nationella minoriteten, med
språkligt och kulturellt utbyte och lättillgänglig myndighetsinformation, ska
lösas inom ramen för nämndens medborgarkontor.

Uppdrag
Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utveckla
marknadsföringen av nämndens skuld- och budgetrådgivning för ökad kunskap
om verksamheten och för att komma fler till del.
Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utveckla
tjänster som erbjuder elever inom grundskolenämnden rådgivning i konsumentfrågor och privatekonomi för att stärka unga som samhällsmedborgare.
Nämnden för konsument- och medborgarservice får i inom ramen för konsumentrådgivningen uppdrag att tillhandahålla fördjupad information om bolag
som erbjuder tjänster inom välfärdsområdet och ge upplysning om företagens
bolagsstruktur, ägarförhållanden, resultat och nyckeltal
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NÄMNDEN FÖR
INTRASERVICE
Kommunfullmäktiges mål
Den interna digitaliseringen ska underlätta och effektivisera
arbetet för stadens personal.

Analys
De senaste åren har nämnden för intraservice uppvisat brister i ledarskap och
styrning, vilket har underminerat förtroendet för nämnden och dess verksamhet. De interna problemen har krävt omtag och nämnden är idag mitt uppe
i ett angeläget förändringsarbete. Nämnden därtill fått en rad nya uppdrag,
vilket gör att nämnden nu behöver tid och resurser för att komma ikapp. Kompetensförsörjning är dock fortsatt en stor utmaning i det arbetet.
Det borgerliga styrets omorganisering och övergripande ansvarsförflyttning av
it- och digitaliseringen till stadsledningskontoret medför ytterligare utmaningar inom kompetensförsörjningen när nämnden för intraservice blir mer av en
utförare och när specialkompetens inom it-förvaltningen kan komma att flytta
till andra förvaltningar.
2021 kommer att präglas av en ny styr-, finansierings-, och samordningsmodell
för stadens digitaliseringsarbete. Då är det viktigt att välfärden inom vård,
skola, omsorg och funktionsstöd kan leverera den kvalitet göteborgarna och
välfärdspersonalen har rätt till med hjälp av digitala verktyg.
Digitaliseringen i samhället sker i allt snabbare takt och ställer högre krav på
stadens förmåga att leverera, effektivisera och kvalitetssäkra sina it-system. Det
är lika mycket en fråga om service som om it-säkerhet och integritetsskydd för
stadens medborgare. Här finns en tydlig konfliktyta mellan stadens och privata
företagsintressen, där allmänhetens intressen av integritet alltid måste prioriteras.
För att kunna svara upp mot den digitala utvecklingen måste stadens interna
service ligga i framkant. De digitala verktygen är tänkta att underlätta för stadens välfärdsanställda i deras arbete. Idag ställer de många gånger till problem.
Undersökningar visar att den digitala infrastrukturen i staden ligger på en relativt hög kostnadsnivå, utan att uppfattas leverera de lösningar som medborgare,
brukare och personal förväntar sig.
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Kommunfullmäktiges inriktning
För att stärka det förändringsarbete som just nu pågår behöver såväl den interna kommunikationen som kommunikationen mellan nämnden, stadsledningskontoret och stadens övriga verksamheter förbättras. Nämnden ska kännetecknas av transparens i sitt beslutsfattande. Förvaltningen ska genomgående ställa
höga krav på såväl den egna organisationen som på externa leverantörer. Som
ett led i förändringsarbetet måste även kompetensförsörjningen säkras. Nämnden ska därför satsa på kompetensutveckling för redan anställd personal, och
arbetet med konsultväxling där konsulter ersätts av anställd personal med rätt
kompetens ska fortsätta. Nämnden ska ha bättre översikt över stadens inköp av
konsulttjänster på digitaliseringsområdet. För nämndens förtroende gentemot
medborgare, medarbetare och andra aktörer får det aldrig råda någon tvekan
om att det förändringsarbete som inleddes 2018 – där styrning, ledning och
kontroll över förvaltningens arbete förstärktes – ska fortsätta utvecklas.
Göteborgs Stads samlade it- och digitaliseringskostnader ska minska.
Det finns stor potential i att utveckla,effektivisera och samordna it-systemen.
Uppdraget och mandatet att driva konsolidering av it-tjänster och digitalisering måste vara väl förankrat i stadens verksamheter, i synnerhet när stadsledningskontoret håller för närvarnade på att samordna ny styr-, finansierings-,
och samordningsmodell för stadens digitaliseringsarbete. För att lyckas med
det måste förvaltningarna och bolagen ha förtroende för nämndens förmåga
att leverera tjänster som motsvarar göteborgarnas och stadens behov. Arbetet
måste präglas av en tydlig förutsägbarhet för göteborgarna såväl som för förvaltningarna, i synnerhet när beställarfunktionen av it- och digitaliseringstjänster kommer att förflyttas till de nya mer centrala nämnderna för sociala frågor,
äldreomsorg och funktionsstöd.
Ett sammanhållet it-system för inköp och upphandling behövs för att öka
synergieffekterna. Kostnadseffektiviteten ska dock inte vara det enda som
premieras. Kvalitet, god service och hög informationssäkerhet är fortsatt viktiga
komponenter i nämndens inriktning.
I takt med den allt snabbare utvecklingen på digitaliseringsområdet ska
kommunen erbjuda göteborgare bättre digital service inom välfärden utifrån
människors olika socioekonomiska förutsättningar, språkkunnighet och ålder.
På samma sätt ska nämndens externa kommunikation vara användarvänlig. Det
ska vara lätt för göteborgarna att tillskansa sig information och kommunicera
med stadens verksamheter i olika syften, som till exempel vid ansökningsförfaranden.
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God service är även viktigt för staden som attraktiv arbetsgivare. Digitaliseringens möjligheter ska öka användarvänligheten och vara till för att avlasta
personalen i deras arbetsuppgifter, på så sätt kan kvaliteten och effektiviteten
i stadens verksamheter höjas. Det är viktigt att nämnden för intraservice
får tillräckliga verktyg för att säkerställa kvalitet inom digitala tjänster som
exempelvis APP-systemet PLUGO som används av stadens hemtjänstpersonal.
Nämnden ska i samverkan med berörda andra nämnder, förvaltningar och
bolag verka för att stadens digitala tjänster främjar goda arbetsvillkor. Under
året förstärks it-support för välfärdsteknik, riktad till stadens medarbetare, med
resurser i syfte att kunna hålla öppet dygnet runt.

Uppdrag

»

Nämnden för intraservice ska säkerställa att it-support för stadens medarbetare håller öppet dygnet runt och alla dagar i veckar. Fokus ska särskilt ligga
på att ge stöd till välfärdsverksamheter.

»

Nämnden för Intraservice får i uppdrag att väsentligt minska kostnaden för
stadens IT-licenser.

»

Nämnden för Intraservice ska leda arbetet med systematiska insatser för att
konsolidera och rationalisera it-hanteringen inom staden i syfte att sänka
utdebiterade kostnader, i samverkan med samtliga förvaltningar och bolag.

ARKIVNÄMNDEN

Arkivlagen säger att det ska finnas en arkivmyndighet i varje kommun och varje
landsting/region. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har valt att
bilda den gemensamma nämnden Arkivnämnden som arkivmyndighet för båda
organisationerna.
Arkivnämnden har enligt avtalet samverkansavtalet med Västra Götalands
regionen skyldighet att följa budgetregler och andra anvisningar inom ekonomistyrningsområdet. Denna budget ger inga specifika uppdrag till Arkivnämnden,
men i de fall allmänna anvisningar i denna budget är tillämpliga så ska de även
gälla Arkivnämnden.
Sedan 2015 har årliga budgetavstämningar mellan huvudmännen tillsammans
med Arkivnämnden genomförts. Dessa har inte genomförts de senaste två åren.
Det är av vikt att denna rutin genomförs under 2021 inför nästa års budgetprocess.
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VALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Deltagandet i val till riksdag, region, kommun och
Europaparlamentet ska öka.

Analys
Flera val anordnas de kommande åren: val till riksdag, region och kommun år
2022 och val till Europaparlamentet år 2024. Samtidigt ökar antalet röstberättigade, antalet valdistrikt och antalet äldre invånare. Detta ställer krav på
valnämndens förmåga att utföra sitt uppdrag: nämnden skamöjliggöra att
alla som vill och får också kan rösta. För detta krävs tillgänglighetsanpassade
vallokaler, med gott om utrymme, över hela Göteborg, som kan nås genom alla
olika färdmedel och vid olika tider på dygnet. Valförrättarna behöver ha god
kunskap om regelverket för val, men också generellt goda kunskaper om det
svenska samhället samt i vissa områden även språkkunskaper i vanliga invandrarspråk.

Kommunfullmäktiges inriktning
De närmsta åren kommer valnämnden ha mycket arbete med förberedelser, genomförande och efterarbete av allmänna val. Detta kräver att nämnden står väl
rustad med bemanning och kompetens. För att skapa en robust och samspelt
organisation ska nämnden ha ansvar för anställning och bemanning. Valnämndens informativa verksamhet ska ge göteborgarna god kännedom om fria och
allmänna val och om hur den representativa demokratin fungerar. Informationen ska vara lätt att läsa och förstå och kunna anpassas till människor med bristande språkkunskaper och funktionsvariationer. Nämndens arbete att tillskapa
vallokaler ska utgå från god tillgänglighet i bred bemärkelse. Det är viktigt att
vallokaler i största möjliga mån befinner sig inom stråk där människor också
annars rör sig. Vid förändringar av lokaler mellan olika val och år bör det tydligt framgå genom tydlig information i förväg och på plats på valdagen för att
minska risken för missförstånd. Om den rådande pandemin betingar fortsatta
restriktioner ställer detta än högre krav på valnämndens anpassningsförmåga,
då ett större antal lokaler och en totalt sett större kvadratmeteryta kommer
att behöva tas i bruk för röstmottagning och kömöjlighet. Allmänna val under
en pandemi förutsätter synnerligen goda möjligheter till social distans och nolltolerans mot minsta tillstymmelse till trängsel även i vallokals närhet. Valnämnden bör därför redan nu planera för hur allmänna val ska kunna genomföras
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under pandemiska förhållanden utan att vallokalernas utformning, funktion
och lokalisering bidrar till förhöjd smittorisk och minskat valdeltagande hos
identifierade riskgrupper.

Uppdrag

»

Nämnden ska i samverkan med nämnden för konsument- och medborgarservice, arbeta aktivt för att höja det generella valdeltagandet i Göteborg, utjämna stadens inre skillnader i valdeltagande ch öka medborgarnas kunskap
om den kommunala demokratin. Resurser ska riktas mot människor och
områden med lägst politiskt deltagande.

»

Valnämnden ska planera för hur allmänna val ska kunna genomföras under
pandemiska förhållanden.

ÖVERFÖRMYNDAR
NÄMNDEN

Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare
och förmyndare. Nämnden är en av få nämnder som är grundad i lag att varje
kommun måste ha.
Mellan 2007 och 2019 har antalet förvaltarskap som nämnden hanterar ökat
med 75 procent. Nämnden uppskattar att ökad psykosocial ohälsa är orsaken
till ökningen. I och med bildandet av de nya socialnämnderna så är det synnerligen angeläget kompetensöverföring sker så att samverkan mellan socialtjänst
och överförmyndarnämnd kan ska friktionsfritt och lika i hela staden.

Uppdrag
Överförmyndarnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna
att motverka kompetensbrist om ställföreträdarskap inom socialtjänst.
Överförmyndarnämnden ska i samverkan med socialnämnderna och kommunstyrelsen föreslå en finansieringsmodell för förvaltarenheten inför 2021 års
budgetprocess.
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BOLAG
Verksamhetsmål, analys, inriktning och uppdrag redogörs
för enligt gällande bolagsstrukturs underkoncerner. Om
ospecificerat riktas uppdrag alltid till underkoncernens
moderbolag. Avsnitt om Göteborgs Stadshus AB inkluderar
följaktligen interna bolag, regionala bolag och kommunal
bostadsförmedling.
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GÖTEBORGS STADSHUS AB
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stadshus AB ska skapa värde för hela staden.

Analys
Göteborgs Stadshus AB (hädanefter Stadshus AB) utgör koncernmoder i en av
Sveriges mest kraftfulla kommunala bolagskoncerner. Bolagen har tillkommit
för att tillgodose stadens och dess invånares behov och utgör därför delar av
den kommunala organisationen. Göteborgs Stad genom kommunfullmäktige
är ägare av stadens bolag och i formell mening är det kommunfullmäktige som
utövar ägarstyrningen över stadens bolag. Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för ägarstyrningen med utgångspunkt i fastställt ägar
direktiv.
Under många år har diskussioner förts om i vilken utsträckning bolagen ska
eller kan betraktas som en separat sfär. Den analys som ägaren har landat i, vid
ett flertal tillfällen, är att bolagen i högsta möjliga grad ska inordnas i stadens
gemensamma system. Det samlade politiska greppet innebär att bolagen,
gemensamt, ska bidra till kommunfullmäktiges politiska måluppfyllelse och
skapa värde för göteborgarna. I detta ingår att ställa höga och rimliga avkastningskrav, leverera en långsiktigt hållbar utdelning, arbeta med klimatomställningen, ansvara för vissa offentliga tjänster och bidra till en mer jämlik stad.
Stadshus AB är koncernmoder för en stor del av kommunmedborgarnas
gemensamma tillgångar och resurser. Givet de svåra ekonomiska konsekvenser som har drabbat svenska kommuner utan stort gemensamt ägande blir
bolagskoncernen, i sin helhet, avgörande för att säkerställa en långsiktigt god
ekonomi i hela kommunen. Särskilt skadligt för bolagssfären är de förslag som
finns om att sälja lönsamma delar av beståndet. Dessa kortsiktiga avyttringar
må innebära temporära intäktsförstärkningar, men leder på sikt till lägre avkastning i bolagen och sämre ekonomi i stort.
Pandemin, och den efterföljande ekonomiska krisen, har slagit hårt mot stora
delar av det samlade bolagsbeståndet. Flera bolag som – historiskt sett – har
kunnat garantera stabil avkastning och bidragit till välfärden har belagts
näringsförbudsliknande restriktioner i syfte att skydda folkhälsan. Beroende på
krisens omfattning och de begränsande restriktionernas långvarighet kommer
Stadshus AB att behöva stötta många bolag, på flera olika sätt, i den återstartsfas som kommer.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Stadshus AB ska under året fortsätta förbättra möjligheterna till effektiv politisk styrning av den kommunala bolagssfären. Erfarenheter från de ägardialogerna ska tas tillvara.
Stadshus AB ska stödja god ekonomisk ordning och stadga i hela bolagssfären.
Utdelningsnivåerna behöver på sikt minska till lägre nivåer än tidigare. Detta ska
ske successivt och utan att äventyra stadens behov av att använda hela koncernens
kraft i ett svårt ekonomiskt läge. Samtidigt måste avkastningsnivån successivt öka
för att trygga bolagssfärens lönsamhet och framtida investeringar. Pandemins
hårda restriktioner och den ekonomiska krisen som följt dessa medför att bolagens möjlighet till utdelning är svårt begränsad under 2021. Utdelningen föreslås
därför bli något lägre under året, för att sedan – i takt med omvärldsförändringar
– stiga till nivåer som med all rimlighet och affärsmässighet kan betraktas som
fullt hållbara även på längre sikt.
Det gemensamma ägandet gynnar den gemensamma välfärden. Uppdrag från
budgetar 2019 och 2020 om att inleda försäljningar av hela eller delar av bolag
samt andra delar av beståndet stoppas i sin helhet. Vissa undantag kan göras
för transaktioner inom den offentliga sektorn, men först efter politiskt beslut
i kommunfullmäktige. En grupp tillsätts direkt under vd med ansvar för att
utreda, bereda och föreslå strategiska inköp och förvärv som skulle gynna
staden och dess invånare. Gruppen skall även föreslå hur nuvarande bolagsverksamheter kan förändras i takt med teknikutveckling, samhällsförändring och
medborgerliga behov.
Den ekonomiska krisen kommer att sätta tryck på de kommunala bolagen, men
pandemins framtvingade restriktioner har redan slagit hårt mot vissa bolag –
särskilt inom evenemangsområdet. I takt med att restriktioner kan släppas helt
eller lättas upp ska Stadshus AB stötta berörda bolag i återstartsarbetet och
hålla särskilda dialog på temat återstart. Bolagsflorans fulla kraft ska användas
i krisbekämpningen. För att kunna fortsätta skapa ekonomiskt, ekologiskt och
socialt värde för hela stadens räkning ska Stadshus AB pröva såväl innovativa
lösningar som beprövade erfarenheter i arbetet för att återstarta ekonomin och
minska krisens effekter i hela det göteborgska samhället.
Inom respektive kluster finns dotterbolag med liknande inriktning och med
överlappande administrativa funktioner. I anslutning till bolagsöversynen
identifierades möjliga områden för samordning och effektivisering. Stadshus
AB får i uppdrag att löpande genomföra genomlysning och identifiera områden lämpliga för samordning och effektivisering. I detta uppdrag ingår även att
föreslå fusion av dotterbolag.
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För att frigöra bolagssfärens fulla potential och stötta koncernens ekonomiska
helhet ska samtliga bolag inordna sig i den kommunala kategoristyrningsmodellen för inköp och upphandling. Bolagen ska aktivt delta, svara upp mot den
ansvariga nämndens krav och vid behov ansvara för egna kategorier.
Göteborgs Stads Leasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon utför viktig
verksamhet för hela kommunkoncernen. Leasing AB har en särskilt angiven
roll som ledande bolag för stadens generella omställning till en fossilfri fordonsflotta, vilket är mycket angeläget i den strukturella omdaning som transportbranschen står inför under 2020-talet. Leasing AB ska under året fortsätta
prioritera och samordna omställningen till en fossilfri fordonsflotta mellan
berörda aktörer. Leasing AB har dessutom det utpekade ansvaret för att driva
det strategiska och samordnande arbetet för cirkulär ekonomi – å hela stadens
vägnar, gentemot alla stadens delar.
Den kommunala bostadsförmedlingen Boplats AB ska även fortsatt erbjuda
verksamhet av hög kvalitet till bostadssökande göteborgare.
De regionala bolagen har prövats under pandemin och visat att de kan leverera
sin samhällsviktiga service även under pressade omständigheter. Under hela
planperioden ska bolagen genomföra nödvändiga investeringar och nödvändigt
underhåll för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete gentemot göteborgarna.

Uppdrag
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»

Stadshus AB får i uppdrag att tillsätta en grupp för att utreda, bereda och
föreslå strategiska förvärv, inköp och verksamhetsexpansioner.

»

Stadshus AB får i uppdrag att i nära samarbete med moderbolag i respektive
kluster identifiera verksamheter som bör blir föremål för samordning och
effektivisering inom kluster.

»

Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att tillsammans med Nämnden
för konsument- och medborgarservice främja verksamheter inom cirkulär
ekonomi, delningsekonomi och idéburen sektor och söka extern finansiering
till detta ändamål från både statlig aktörer och EU-nivå.

Göteborgs Stadshus AB
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KLUSTER: ENERGI
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna och företag och verksamheter i staden har
tillgång till säker, miljövänlig och prisvärd energi.

Analys
Göteborg Energi är stadens eget energibolag, med ett tydligt uppdrag att
tillgodose göteborgarnas energibehov. Under flera årtionden har det byggts
upp mycket stora värden i bolaget. Som exempel kan tas att stadens elnät är
700 mil långt och fjärrvärmenätet cirka 120 mil långt. Göteborg Energi utgör
därmed grundläggande infrastruktur för ett växande Göteborg, och står som
garant för att göteborgarna har tillgång till rimliga el- och värmepriser. Behovet av att trygga el- och energiförsörjningen är en viktig fråga för såväl stadens
verksamheter som näringslivet i Göteborg. Utmaningar ur ett leveranssäkerhetsperspektiv uppstår när en allt större andel av energiproduktionen blir
väderberoende. Samtidigt måste utbyggnadstakten av elnäten kunna svara upp
mot den expansiva stadsutveckling som sker i Göteborg. För att säkerställa att
den lokala energiförsörjningen inte blir beroende av inköp av fossila bränslen
krävs långsiktiga lösningar och stora investeringar.
Framtidens värmeförsörjning kan drivas av nya klimatsmarta energilösningar
som exempelvis koldioxidinfångning, så kallat Carbon Capture and Storage
(CCS) som bolaget bevakar. Men omfattande investeringar behövs för att tekniken ska vara konkurrenskraftig mot dagens energiproduktion. Därför kan det
vara angeläget att titta på möjliga investeringar samt extern finansiering från
staten och EU. Inom unionen finns en innovationsfond som är ett av världens
största finansieringsprogram för innovativ koldioxidsnål teknik.
Den snabba it och digitaliseringsutvecklingen kan förändra energilandskapet på liknande sätt som inom andra sektorer som bank, media och fordon.
Tyngdpunkten av ändringarna rör tjänsteutveckling nära kunden där kunden i
större utsträckning kan påverka marknaden, utformning av affärsmodeller och
branschens intäkter genom olika flexibilitets- och optimeringstjänster. Därför
kan det vara angeläget att se över hur Göteborg Energi kan rusta upp sin digitala kompetens på området, i samverkan med andra aktörer.
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Kommunfullmäktiges inriktning
De kommunala energibolagen ska fortsatt arbeta för tryggad el- och energi
försörjning för göteborgarna, stadens verksamheter och Göteborgs näringsliv.
Energin ska vara prisvärd och miljövänlig och leveransen säker. Göteborg
Energi ska fortsatt aktivt delta i stadsutvecklingen bland annat genom att
energiverksamheten blir en alltmer integrerad del i processen. Det är viktigt
att markbehovet för utveckling av nya energianläggningar kan tillgodoses vid
nyproduktion. Tillsammans med andra kommunala nämnder och bolag ska
Göteborg Energi fortsatt spela en ledande roll i utbyggnaden av infrastruktur
för elfordon, fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, fiber och förnybar el.
Göteborgs Stad ska vara en ledande part i omställningen till ett fossilfritt
Sverige och driva på resan mot ett fossilfritt Göteborg. Göteborg Energi ska
fortsätta prioritera det aktiva arbetet för att all fjärrvärme i Göteborg ska vara
fossilfri till 2025. De kommunala energibolagen ska sträva efter att öka andelen förnybar energi i sin produktion och innovativa lösningar på området ska
främjas, bland annat genom energieffektivisering, utbyggnad av energilagring,
koldioxidinfångning (CCS), vindkraft, solel och solvärme samt biogasproduktion från exempelvis matavfall. Göteborg Energi bör verka för extern finansiering från staten och EU i sina ansträngningar mot minskade klimatutsläpp.
Göteborg energi ska bevaka it och digitaliseringen inom energisektorn utifrån
vilka utmaningar samt möjligheter den digitala utvecklingen och it-tjänster
kan ha för att stärka bolagets konkurrenskraft samt säkra en prisvärd och mer
miljövänlig energi.

112

Kluster: Energi

Budget 2021

KLUSTER: BOSTÄDER
Kommunfullmäktiges mål
Antalet och andelen kommunala hyresrätter ska öka.

Analys
Bostadssituationen för vanliga människor beror i stor utsträckning på nationell
politik. Den allvarliga bostadsbrist och segregation som vi ser i Göteborg och
andra svenska städer idag hänger nära samman med en lång period av minskande statliga investeringar, skattesänkningar som ökat klassklyftorna och hög
invandring. Kommunerna styr inte över dessa förutsättningar men hur man
väljer att hantera dem kan göra stor skillnad. Därför är det viktigt med starka
kommunala bostadsbolag som gör strategiska investeringar i bostadsproduktion och stadsutveckling.
Allmännyttan är det främsta bostadspolitiska verktyget som en kommun
förfogar över. De kommuner som säljer ut sin allmännytta förlorar en stor del
av den demokratiska kontrollen på detta centrala politiska område och gör
sina medborgare maktlösa inför marknadskrafterna. De borgerligas kaosartade
utförsäljningar i Stockholm är ett varnande exempel på hur det kan gå om inte
allmännyttan värnas.
Bostadsbeståndet har en ojämn fördelning av både upplåtelseformer och hustyper. I utsatta områden är hyresrätten dominerande, medan mer välbärgade
områden kännetecknas av bostadsrätter och andra ägandeformer. Stadens socialt utsatta områden har ofta planerats som renodlade bostadsområden och lider
brist på såväl offentlig som kommunal service. Glest planerade områden med få
lokaler för näringsverksamhet och samhällelig service riskerar att vara ödsliga
och upplevas som otrygga. Inkomstnivån och utbildningsgraden är generellt
lägre och arbetslösheten högre än i andra delar av staden.

Kommunfullmäktiges inriktning
Som stadens största fastighetsägare har Framtidenkoncernen ett särskilt ansvar
att bryta den strukturella bostadssegregationen, att vara långsiktig samhällsbyggare och bidra till ett jämlikt Göteborg samt att skapa en stad med blandade
bostads- och upplåtelseformer. Därför är det viktigt att allmännyttan är närvarande som fastighetsägare i alla olika delar av staden.
Som regel ska det inte genomföras några ombildningar till bostadsrätt. Undantag kan endast övervägas i mycket speciella fall och då uteslutande i utsatta
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områden och på initiativ av de boende själva. Stadskvarter ska planeras så att
människor med olika inkomst ska kunna bo och leva tillsammans. Bostäder
måste vara av olika storlek, hustyp, upplåtelseform och till olika pris över hela
Göteborg och även inom olika delar av staden. Fler hyresrätter ska byggas i hela
staden, samtidigt som bostadsrätter, radhus och villor ska prioriteras i områden
med många hyresrätter. Det är särskilt viktigt att allmännyttan är ett föredöme
när det gäller att bygga vackra hus i traditionell kvartersstruktur och med urbana kvaliteter. Ett särskilt stadsbyggnadslyft ska inledas i Angered, Biskopsgården och Tynnered. Inriktningen ska vara klassisk trädgårdsstadsbebyggelse med
urbana kvaliteter och en blandning av upplåtelseformer, exempelvis genom att
allmännyttan bygger radhus som hyresrätt.
Renoveringar av stadens bostadsbestånd skapar oro hos boende om kraftigt
höjda hyror. Arbetet med att erbjuda differentierade renoveringar ska fortsätta
och hyresgästernas intressen ska värnas. Målsättningen är att ingen ska behöva
lämna sin bostad på grund av nödvändiga renoveringar. Koncernen ska bidra
till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för minskad segregation och en
ökad välfärd för de boende. Trygga och säkra bostäder är en viktig del i arbetet
att skapa en jämlik stad för alla. Lärdomar från Gårdstensbostäders framgångsrika service- och trygghetsarbete ska tas tillvara. AB Framtiden kommer att
göra enorma investeringar under kommande år, vilket ställer stora krav på god
ledning och styrning av projektens innehåll och ekonomi.

Uppdrag
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»

AB Framtiden får i uppdrag att säkerställa trygghetssamordningen med
stadens nya sociala nämnder

»

AB Framtiden får i uppdrag att fler hyresrätter ska byggas i områden där
andelen hyresrätter i dagsläget är låg.

»

Klustret får i uppdrag att inleda ett stadsbyggnadslyft i Angered, Biskopsgården och Tynnered i syfte att skapa vackra och funktionsblandade stadsmiljöer med inspiration från äldre trädgårdsstäder

»

Egnahemsbolaget får i uppdrag att prioritera nya småhus och radhus i områden med hög andel hyresrätter.

»

AB Framtiden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa att stadens
lokaler inte hyrs ut till personer eller grupper där koppling till kriminalitet
eller antidemokratiska strukturer inte kan uteslutas.

»

AB Framtiden får i uppdrag att utreda hur välfärdslokaler i högre grad kan
integreras i beståndet.
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KLUSTER: LOKALER
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas lokalbehov ska tillgodoses.

Analys
Tillgången till lokaler är av strategisk betydelse för stadens utveckling och
attraktivitet. Genom Higab AB kan staden tillgodose sitt eget behov av fastigheter och erbjuda lokaler för föreningsliv, kulturutövare och mindre företag.
Higabs uppdrag att vårda och utveckla stadens kulturhistoriskt intressanta
byggnader bidrar dessutom till vackra och intressanta stadsmiljöer. Det är
därför viktigt att värna stadens fastighetsinnehav och inte avyttra det för att nå
kortsiktiga ekonomiska vinster.
Det finns en hög efterfrågan på kontors- och handelslokaler i centrala staden.
Staden har många lokaler av varierande funktion och storlek: Allt ifrån kontorslokaler till idrotts- och utbildningslokaler ryms i beståndet, och stora delar
skulle kunna komma till användning utanför ordinarie arbets- och skoltider
Den expansiva byggnationsfas Göteborg befinner sig i påverkar tillgängligheten
bland annat avseende framkomlighet och parkeringsmöjligheter för bilister,
vilket kan ha negativ inverkan för butiker och restauranger.

Kommunfullmäktiges inriktning
Higab med döttrar ska arbeta för fler lokaler av varierad storlek, placering och
prisbild för att tillgodose det stora behovet från mindre företag, föreningsliv,
kulturutövare och andra. De lokaler som finns ska nyttjas mer flexibelt än idag
för att möjliggöra lokaler till fler. Behovet av bilparkering för leveranser och
kunder till företag i centrala staden ska tillgodoses.
Lokaler är av stor strategisk betydelse i socialt utsatta områden för att möjlig
göra fler arbetsplatser, mer aktiviteter, levande torg och stråk. Allt detta bidrar
till att öka den upplevda tryggheten och till att skapa mer attraktiva stads
miljöer för de boende och för de som besöker områdena. Som kommunalt ägda
bolag ska dessa anlägga ett socialt perspektiv i sin verksamhet utifrån lokalernas
betydelse för befolkningens hälsa och stadsområdets utvecklingsmöjligheter.
Fastighetsbeståndet ska värnas och inga avyttringar för att nå kortsiktiga ekonomiska vinster ska göras. Higab ska löpande identifiera och föreslå åtgärder
för att samordna och effektivisera hela lokalklustret.
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Uppdrag
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»

Higab får i uppdrag att ta fram en långsiktig modell för att skapa fler flexibla
lokaler och möjliggöra ett mer resurseffektivt användande av stadens befintliga lokaler.

»

Klustret får i uppdrag att öka antalet attraktiva mötesplatser och arbetsplatser i socialt utsatta områden.

Kluster: Lokaler
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KLUSTER: NÄRINGSLIV
Kommunfullmäktiges mål
Klustret ska bidra till näringslivets återstart.

Analys
Att det går bra för näringslivet är viktigt för hela samhället. Det är företagen
som driver tillväxten, som står för en stor del av jobbskapandet och som genererar de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden. Göteborg ska
konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låglönejobb. Det tjänar
både den offentliga sektorn och det privata näringslivet på.
Näringslivet i Göteborg har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Många
företag verkar inom branscher som ålagts hårda restriktioner, distansarbete har
undergrävt det fysiska kundunderlaget i staden och minskad efterfrågan har
tvingat många näringsidkare till stora personalnedskärningar. Denna pandemiknutna kris följer på en längre period av hög tillväxt, ökad export och relativt
låg arbetslöshet. Detta utgör ett positivt tecken i en historiskt svår situation: de
grundläggande förutsättningarna för en dynamisk och växande ekonomi finns
kvar när restriktioner avvecklas och direktiv upphör. Genom samverkan mellan
det offentliga och det privata kan den ekonomiska återstarten leda till både
företagsvinster och ökad sysselsättning.
Som landets ledande industristad befinner sig Göteborg i ett utsatt läge. Den
ekonomiska krisen och pandemins restriktioner har forcerat fram en snabbare
strukturomvandling, vilket kan förändra näringslivet på flera fundamentala
sätt. För att parera detta måste staden, som många gånger förut, ständigt vara
i omställning. Göteborg ska vara i framkant gällande innovation och tillvarata
den strukturella förändringen på på arbetsmarknaden – men utan att göra
avkall på arbetsvillkor och sysselsättningsmål.
Den framväxande gigekonomin, där fasta anställningar ersätts av otrygga
tim- och dagslönearbete och nya tjänster erbjuds i snabb takt, innebär en
förskjutning av makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. I denna
framväxande bransch anser sig arbetsgivare sällan bundna av den traditionella
partsmodellen. Det är viktigt att det offentliga Sverige, även på kommunal nivå,
möter, bevakar och reglerar denna sorts nya företag. Det får aldrig uppstå situationer där gigekonomiska näringsidkare får tillförskansa sig konkurrensfördelar
genom att verka i juridiska och avtalsmässiga gråzoner.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Alla berörda nämnder och styrelser ska fortsätta arbetet med att implementera
alla delar av stadens näringslivsstrategiska program. Göteborgs Stad ska i det
näringslivsstrategiska och näringslivsfrämjande arbetet prioritera företag med
kollektivavtal eller villkor motsvarande kollektivavtal. Vid såväl branschspecifika eller branschöverskridande aktiviteter och diskussioner ska fackliga parter
bjudas in.
För att bemöta den svåra ekonomiska situationen ska BRG, där så är relevant
i det näringslivsfrämjandearbetet, skapa en beredskap för hur verksamheterna
skulle behöva anpassas för att leverera en så bra support som möjligt inför en
återstart som äger rum i olika branscher vid olika tidpunkter. För att möjliggöra nyetablering av industriella företag i såväl gamla som nya näringar ska
BRG vara en aktiv part i stadsplaneringen och arbeta för mer anvisad mark till
industriell verksamhet.
En långvarig utveckling är att stadens beroende av de största arbetsgivarna
minskar. Småföretag utgör grunden för ett välfungerande näringsliv och en
levande stad. BRG ska, i samverkan med relevanta aktörer, skapa särskilda
näringslivsstrategiska råd för småföretag i syfte att tidigt kunna identifiera utmaningar, möjligheter och områden för samverkan. Råden ska vara geografiskt
uppbyggda enligt nuvarande stadsområdesstruktur eller enligt annan modell
framtagen av BRG. BRG ska dessutom bli ännu bättre på att erbjuda stöd till
mindre familjeföretag, som bidrar socialt till staden genom lokalkännedom
och stabilitet.
Kompetensförsörjningsproblematiken riskerar att finnas kvar, på oförändrad
eller värre skala, när den ekonomiska krisen vänder till uppgång. Göteborgs
Stad ska fortsätta att stärka arbetet med att underlätta näringslivets kompetensförsörjning. I detta arbete är Göteborgsregionens kompetensråd och
underliggande branschråd ett naturligt nav för samverkan mellan alla relevanta
aktörer. Utifrån alla de komponenter som finns på plats –ska det värderas vad
staden mer kan göra för att bidra till att matcha arbetssökande mot företagens
vakanser. Med koppling till detta är det viktigt att också göra staden mer attraktiv särskilt för utländsk högutbildad kompetens.
Göteborgs Stad ska, i flera olika sammanhang, stödja och matcha det ambitiösa
hållbarhetsarbete som många företag håller på att bygga upp. Den gröna klimatomställningen innebär stora möjligheter både arbetsgivare och löntagare, och
staden ska göra mer för att underlätta för företag som är villiga att satsa på att
ställa om sin produktion och verksamhet.
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Uppdrag

»

Business Region Göteborg ska skapa småföretagarråd enligt stadsområdenas
geografiska indelningar, eller annan indelning framtagen av BRG, i syfte att
identifiera utmaningar, möjligheter och områden för samverkan.

»

Business Region Göteborg ska erbjuda stöd vid återstart till stadens näringsliv, med särskilt fokus på små och familjeägda företag.
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KLUSTER:
KOLLEKTIVTRAFIK
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas transportbehov ska tillgodoses.

Analys
Kollektivtrafiken är en central nytta för göteborgarna och det är därför viktigt
att göteborgarna så långt som möjligt behåller den demokratiska kontrollen
över den. Högerstyrets enträgna försök att avyttra såväl GS Buss som GS
Trafikantservice slår rakt mot denna grundprincip. Trots omfattande protester
har det borgerliga styret tvingat fram en utförsäljning av GS Buss och GS Trafikantservice. Att avyttringen är beslutad handlar i grund och botten inte om
affärsmässighet eller lönsamhetskrav, utan tycks till stort handla om enträgna
marknadsexperiment och ideologiska motiv. Givet den hårda och snedvridna
konkurrensen inom den europeiska transportsektor, som premierar lägsta pris
istället för bättre arbetsvillkor och miljö, är det betydligt mer rimligt att det
offentliga borde fortsätta ha kontroll över det vitala system som kollektivtrafiken utgör.
Kollektivtrafikklustrets förändrade ägarstruktur har skapat vissa utmaningar
för de bolag som ingår i koncernen. Den nya bolagsordningen har bland annat
uppfattats som otydlig och resulterat i dubbelarbete i de olika bolagsstyrelserna, vilket riskerar att leda till ineffektiv styrning. Samtidigt har delar av koncernens verksamheter under de senaste åren präglats av allvarliga arbetsmiljöproblem. Ett nytt ledarskap inom bolaget har lett till att man tagit tag i situationen
och utvecklingen går framåt med bolagets bästa i fokus. Bolagets utmaningar
för att säkra en god arbetsmiljö rör idag de gamla spårvagnarna M28 och M29,
vilket innebär att bolaget även personalpolitiskt är i behov aven mer systematisk styrning mot bättre fordonsförsörjning.
Idag verkar busstrafiken på en konkurrensutsatt marknad och GS Buss har allt
svårare att tilldelas anbud. Att kapitalstarka privata aktörer kan lägga sig på en
lägre nivå och genom eventuella underbud vinna allt fler upphandlingar riskerar att ske på bekostnad av försämrade arbetsvillkor för förarna, vilket i förlängningen äventyrar trafiksäkerheten i staden. Samtidigt präglas både GS Buss och
Göteborgs Spårvägar av hög personalomsättning, vilket gör det svårt att säkra
kompetensförsörjningen inom bolagen. Det råder hård konkurrens om vissa
yrkesgrupper och särskilt sårbart blir Göteborgs Spårvägar där introduktionsti120
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den för nya förare, tekniker och mekaniker är lång och kompetenskraven högt
ställda. Utmaningen det innebär kommer att försvåras i takt med att Göteborg
växer och behovet av kollektivtrafikpersonal ökar.

Kommunfullmäktiges inriktning
Stadens buss- och spårvagnstrafik är en prioriterad och viktig del av stadens
verksamhet. Det ska inte ske några utförsäljningar som minskar göteborgarnas
demokratiska kontroll över kollektivtrafiken. Tidigare beslut om utförsäljningar hävs med omedelbar verkan. Forskningen visar entydigt att utförsäljningarna av kommunala bussbolag har lämnat stora delar av landet i en direkt
beroendeställning till internationella transportjättar, vars affärsmodell bygger
på framtvingad prispress och forcerade monopol. För en växande stad som
Göteborg är det nödvändigt att kollektivtrafiken betraktas som en helhet, som
ett system, och att komponenterna hänger ihop i alla delar. Under året ska
klustret utreda om det vore tjänligt för stadens kollektivtrafik att rådigheten
över linjebusstrafiken i Göteborg förändras genom direkttilldelning av trafiken
till GS Buss.
Klustret ska fortsätta arbetet för att lägga kvalitetsmässiga och konkurrenskraftiga anbud. Klustrets verksamheter ska kännetecknas av mycket hög användarnöjdhet. Såväl upplevd kvaliteten och som upplevd säkerhet ska ligga på en
mycket hög nivå. För att bolagskoncernen ska kunna leverera på sina uppdrag
krävs aktiv och effektiv styrning från moderbolaget. Ett omtag och förbättring
inom organisationen för en tydligare ledning och styrning krävs, samtidigt som
det förändringsarbete som påbörjats tillåts fortsätta och resultera i konkreta
åtgärder.
Om de planerade utförsäljningarna ändå genomförs kommer klustrets struktur att behöva ses över. För att god arbetsmiljö ska prägla samtliga bolag inom
koncernen krävs fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt med
högt satta kunskapskrav på buss- och spårvagnsförare, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta kräver dock aktiva insatser för att motivera exempelvis
busschaufförer att vidareutbildasig till spårvagnsförare. För att lösa kompetensförsörjningen ska tydligt fokus ska ligga på att höja kvaliteten, säkerheten och
konkurrenskraften, samt att säkra personalvillkoren. Bolaget behöver förbättra
styrningen inom fordonsförsörjningen och säkerställa god framförhållning vid
upphandling av nya spårvagnar för att säkra god tillgång.
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Uppdrag

122

»

Klustret får i uppdrag att ska säkerställa en systematisk styrning mot bättre
fordonsförsörjning.

»

Försäljning av GS Buss och GS Trafikantservice avbryts med omedelbar
verkan.

»

Göteborgs Kollektivtrafik AB får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för direkttilldelning av och/eller förändrad rådighet över linjebusstrafiken i
Göteborg. Utredningen ska genomföras i samverkan med kommunstyrelsen
och berörda parter inom Västra Götalandsregionen.
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KLUSTER: HAMN
Kommunfullmäktiges mål
Godsvolymerna ska öka.

Analys
Göteborgs hamn utgör det skandinaviska navet i den sjöburna godstrafiken.
Den fredliga lösningen på den långvariga hamnkonflikten, där både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har ett stort ansvar, förbättrar väsentligt verksamhetsförutsättningarna i Göteborgs hamn och stärker konkurrenskraften ur
såväl ett nationellt som globalt perspektiv.
Den gällande modellen med Port Authority och Landlord är den traditionella
organisationsformen i hamnar: myndighet utövas av staden och anläggningen
ägs gemensamt, men lastning och lossning utförs av privata stuveribolag. Den
stora majoriteten internationella hamnar drivs enligt samma uppdelning med
goda resultat.
Efter att ha nått bottennivåer under 2017 har containervolymerna återhämtat
sig. Viktiga utvecklingsprojekt som Arendal 2, Halvorsäng och Svea-terminalen
bidrar till att stärka hamnens konkurrenskraft. Den beslutade och fullt finansierade farledsfördjupningen möjliggör för Göteborgs hamn att ta emot fullastade fartyg av större magnitud än någonsin tidigare, och innebär en väsentligt
förbättrad konkurrenssituation på den internationella marknaden – vilket i sin
tur bidrar till jobb och välfärd i Göteborg.
Förutom varutransporterna spelar kryssningstrafiken till Göteborg en allt
större roll för den turistekonomiska helheten i Västsverige. Antalet kryssningsfartygsanlöp har ökat kraftigt under de senaste åren och bör, efter pandemins
slut, fortsatt kunna spela en viktig roll för besöksnäringen.
Att kärnverksamheten i Göteborgs hamn, med tillhörande underhåll och
teknologiska moderniseringar, fungerar är grundläggande förutsättningar för
Göteborgs - och hela Sveriges - välstånd och utveckling. Djuphavstrafiken är
avgörande för att minska utsläppen samt garantera folkets varu- och förnödenhetsförsörjning. Göteborgs Hamn är ett riksintresse.

Kommunfullmäktiges inriktning
Göteborgs Hamn är en självklar del av göteborgarnas gemensamma tillgångar.
Ingen del av hamnen ska säljas ut. Port Authority-modellen ska fortsatt vara
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gällande. Göteborgs Hamn ska bevaka den fortsatta utvecklingen i alla delar
av Göteborgs Hamns verksamhet avseende samverkan mellan fackliga parter
och arbetsgivare. Göteborgs Hamn ska följa upp hur de privata driftsaktörerna
bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete.
Göteborgs Hamn ska fokusera på sitt kärnuppdrag om att stärka konkurrenskraften, påbörja planerade utvecklingsprojekt och färdigställa pågående
utbyggnader. Hamnen ska fortsätta skapa förutsättningar för den hamnanknutna kommersiella verksamheten. Farledsfördjupning, kajanläggningar och
andra infrastrukturella investeringar är förutsättningar för en framgångsrik
hamnverksamhet.
Det framgångsrika arbetet med att flytta över containertrafiken från lastbil till
järnväg ska fortsätta. Göteborgs hamn ska också arbeta med att föra över lastbilstransporter till sjötransporter utefter kusterna och inre vattenvägar. Detta
är viktigt såväl av konkurrens- som miljöskäl. Hamnen ska spela en ledande
roll i arbetet för klimatomställning från fossila till renare bränslen genom ett
aktivt arbete gentemot rederier, investeringar i energieffektiva anläggningar och
utbyggnad av ren laddningsinfrastruktur på kajerna.

Uppdrag
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»

Göteborgs Hamn ska erbjuda kunder renare energi genom utbyggd laddningsinfrastruktur på kajer.

»

Göteborgs Hamn ska använda sig av upphandlingsmodellen social hänsyn i
syfte att bidra till sysselsättning för arbetslösa.

Kluster: Hamn
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KLUSTER: TURISM, KULTUR
OCH EVENEMANG
Kommunfullmäktiges mål
Antalet arbeten inom besöksnäringen ska öka.

Analys
Pandemin, de tillhörande restriktionerna och den efterföljande ekonomiska
nedgången har gemensamt inneburit ett abrupt slut för den göteborgska besöksnäringens kontinuerliga tillväxt. Från en dag till en annan har en hel bransch
belagts med förbud, regler och direktiv som inte går att kombinera med näringens grundläggande villkor. Konsekvenserna har blivit förödande: besöksnäringen har drabbats av massiv arbetslöshet, lidit stora ekonomiska förluster och
många företag sett sin själva existens hotad.
I Göteborg har besöksnäringen kommit att spela rollen som en av stadens
basnäringar. Göteborg tjänar på besökarna. Många av de arbetstillfällen som
genereras inom besöksnäringen har relativt låga utbildnings- och erfarenhetskrav, vilket öppnar upp denna del av arbets-marknaden för de grupper som i
andra fall har svårt att hitta sysselsättning. Den pågående krisen innebär alltså
även att människor som redan inledningsvis hade svårt att hitta försörjning
förlorar densamma, och att andra arbetssökande inte hittar försörjning alls.
Liseberg utgör navet i besöksnäringen. Med sitt internationellt konkurrens
kraftiga utbud och starka varumärke sätter Liseberg Göteborg på kartan, och
bidrar till att skapa värde för staden som helhet. De statliga restriktionerna
har resulterat i att Liseberg stått stängt under hela 2020, vilket sätter press på
bolaget och medför minskade besöksvolymer till Göteborg i stort.
Göteborg har ett stort antal kulturinstitutioner av hög klass och kvalitet, som
utgör viktiga besöksmål för såväl göteborgare som turister. Stadens teatrar och
museer är kunskaps- och upplevelseinstitutioner som har en samtida och framtida roll och bidrar till bilden av kultur-och evenemangsstaden Göteborg. Flera
av dessa har kunnat verka begränsat under pandemin.
Trots de i skrivande stund gällande evenemangsrestriktionerna behöver staden
planera för en ny multiarena som ersättning för det alltmer uttjänta Scandinavium. Att den nya arenan försenats av politiska låsningar och icke-fungerande
konceptförslag är skadligt för Göteborgs förmåga att konkurrera om internationella inomhusevenemang och sportarrangemang.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Liseberg är en självklar del av det som göteborgarna äger gemensamt. Som
Göteborgs egentliga folkpark och ett av besöksnäringens stora dragplåster är
det viktigt att Liseberg fortsätter utvecklas och expanderar efter pandemin.
Liseberg ska fortsatt ta fram koncept där verksamheten går i riktning mot att
bli en året-runt- destination för såväl göteborgare som besökare. Detta arbete
kan med fördel utföras även under den tid som restriktionerna gäller, då förlängda öppettider kommer att gynna Liseberg när de förlorade månaderna ska
återhämtas i efterhand
I utvecklingen av besöksnäringen ska jämlikhetsperspektivet hela tiden finnas
med i bilden. Stadens aktörer ska verka för att stadsmiljön används som kultur-och eventarena, för att event och verksamheter äger rum över hela staden
samt för att det den stora majoriteten av eventutbudet är öppet och tillgängligt för alla. Priser och kostnader ska därmed hållas låga. Stadens arenor och
plattformar för evenemang ska i högre utsträckning användas för olika sorters
kostnadsfria evenemang under lågsäsong
Förmågan att locka större evenemang, av olika kategorier, är avgörande för att
både bibehålla och förstärka Göteborgs ställning inom den globala besöks
näringen. Under kommande år intensifieras arbetet för att säkerställa tillgången
till moderna, centralt belägna arenor och andra ytor för idrott och evenemang.
Den provisoriska ersättningshallen för Lisebergshallen, planerad att placeras på
Frihamnen, spelar en viktig roll i sammanhanget. En ny multiarena som ersättning för Scandinavium är en förutsättning för att Göteborg fortsatt ska kunna
erbjuda internationellt ansedd hockey, inomhuskonserter och andra viktiga
evenemang. Denna arena ska förläggas söder om Valhallagatan, i anslutning till
Svenska Mässans fastigheter.
Svenska Mässan är en knutpunkt för stadens besöksnäring. Affärsresenärerna,
som i samband med Västlänkens färdigställande och fortsatta utveckling
kommer att kunna nå Korsvägen på ett mer effektivt sätt än tidigare, utgör
själva en hög andel av den totala besöksvolymen och antalet gästnätter – och
besöker dessutom Göteborg under hela året. Staden ska stötta Svenska Mässan
i återstarten av besöksnäringen.
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»

Stadens arenor och evenemangslokaler ska användas mer resurseffektivt och
året runt.

»

Liseberg ska fortsätta utveckla koncept för användning av nöjesparken
utanför högsäsong.

Kluster turism, kultur och evenemang
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Ekonomisk sammanställning 2021–2023
i tusen kronor
Resultaträkning

2021

2022

2023

10 328 200

10 558 900

10 830 600

500 000

500 000

500 000

-44 139 196

-44 395 600

-45 224 000

-1 850 000

-2 050 000

-2 250 000

-35 160 996

-35 386 700

-36 143 400

30 102 000

31 250 000

32 601 000

Generella statsbidrag och utjämning

4 310 000

3 956 000

3 516 000

Finansiellt netto exklusive utdelning

-8 000

1 000

-3 000

540 000

540 000

540 000

-217 000

360 300

510 600

Verksamhetens intäkter exklusive
realisationsvinster
Realisationsvinster
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Utdelning
Årets resultat

Balanskravsutredning

2021

2022

Årets resultat (ovan)

-216 996

360 300

510 600

Avgår samtliga realisationsvinster

-500 000

-500 000

-500 000

Årets balanskravsresultat före i
anspråktaganderesultatutjämningsreserv

-717 000

-139 700

10 600

-

-

-

717 000

139 700

0

0

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
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Resultatutjämningsreserv
Ingående balans

2021

2022

2 023

4 379 000

3 662 000

3 522 300

0

0

0

-717 000

-139 700

0

3 662 000

3 522 300

3 522 300

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Utgående balans

Balansräkning

2021

2022

2023

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

93 658 000

103 603 200

114 634 700

varav materiella

44 714 000

50 924 200

57 318 700

varav finansiella

48 944 000

52 679 000

57 316 000

Omsättningstillgångar

12 500 000

12 500 000

12 500 000

106 158 000

116 103 200

127 134 700

27 598 004

27 958 305

28 468 905

-216 996

360 300

510 600

varav resultatutjämningsreserv

3 662 000

3 522 300

3 522 300

Avsättningar

5 000 000

5 500 000

6 000 000

Långfristiga skulder

53 559 996

61 644 895

70 665 795

Kortfristiga skulder

20 000 000

21 000 000

22 000 000

73 559 996

82 644 895

92 665 795

106 158 000

116 103 200

127 134 700

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

Summa skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
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Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag nämnder i tusen kronor

2021

Byggnadsnämnden

149 100

Fastighetsnämnden

39 230

Förskolenämnden

4 497 040

Grundskolenämnden

8 842 230

Idrotts- och föreningsnämnden

527 550

Kommunledningen

340 660

Kulturnämnden

610 460

Lokalnämnden

-16 350

Miljö- och klimatnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Nämnden för funktionsstöd
Nämnden för Inköp och upphandling

84 840
747 750
4 536 420
4 000

Nämnden för Intraservice

22 070

Nämnden för Konsument- och medborgarservice

77 330

Park- och naturnämnden

318 820

Socialnämnd Nordost

1 606 070

Socialnämnd Centrum

1 219 400

Socialnämnd Sydväst

686 710

Socialnämnd Hisingen

1 122 080

Trafiknämnden

1 056 010

Utbildningsnämnden

2 202 220

Valnämnden
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd

3 500
5 793 350

Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter
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Arkivnämnden

21 760

Business Region Göteborg AB

29 700

Fastighetsnämnden transfereringar

68 000

Göteborg & Co AB

118 300

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

364 300

Socialnämnd Centrum studieförbunden

31 200

Överförmyndarnämnden arvoden

25 320

Ramar och tabeller
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Kommuncentrala poster
Kommuncentrala poster i tusen kronor
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital

2021
200 000

Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra)

2 000

Revisorskollegiet (OBS! budgetberedning görs av KF presidie)

36 300

Tillköp kollektivtrafiken (VGR
Sommarlovskort
Återföring Paracastextilier
MR-dagarna 2021

196 600
22 000
800
1 500

Indexering infrastrukturella avsättningar

10 300

Bidrag politiska partier

30 100

Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartillskott)

3 000

Lindholmen science park Visual Arena

3 200

Johanneberg science park (aktieägartillskott)

2 000

Göteborgs Symfoniker bidrag

2 500

Win Win Gothenburg sustainability award

1 500

Kommunövergripande avgifter

62 000

Räddningstjänsten brandvatten

3 900

Borgerliga vigslar

2 100

Extern visselblåsarfunktion
Pensioner räddningstjänsten
Etablering av stödcentrum
Samordningsförbundet
Pensionskostnader
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700
83 300
900
15 370
2 100 000
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Kommuncentrala poster i tusen kronor
Finansiering via intern pensionsavgift
Johanneberg Science park Celsius 2.0
Beredskapsmedel försörjningsstöd

2021
-1 425 000
1 500
100 000

Klimatåtgärder

40 000

Klimatkontrakt

700

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse
Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co)
Dagvatten och skyfall (Kretslopp & Vattennämnden)

5 000

Utökad skattefinansiering för kretslopp och vattennämndens
skyfallsarbete 5,5 mnkr (Kretslopp & Vattennämnden)

5 500

Kretslopp och vatten västsvenska paketet
(Kretslopp & Vattennämnden)

2 000

Skattekollektivets ansvar för nedlagda deponier
(Kretslopp & Vattennämnden)

1 000

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder
(Social resursnämnd)

4 000

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder
(Fastighetsnämnden)

20 400

Enkelt avhjälpta hinder (Fastighetsnämnden anvarar för att
besluta om fördelning mellan berörad nämnder)

20 000

Jubileumssatsningen bostäder, BoStad 2021 (Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden samt
Trafiknämnden beslutar gemensamt om fördelningen mellan
dessa nämnder.)

10 000

Personal-/kompetensförsörjning

50 000

Evakueringskostnader
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10 000
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Investeringsplan 2020–2023
Nettoramar i miljoner kronor

2020–2023

Fastighetsnämnden

1 181

Idrotts- och föreningsnämnden

1 943

Kretslopp- och vattennämnden

3 796

Lokalnämnden
Park- och naturnämnden
Trafiknämnden
Totalt investeringsutrymme kommunen
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14 632
559
7 042
29 153
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