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1 Inledning
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är
tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Budgeten
lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras enligt
grunduppdrag, gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och
ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses
som stödjande dokument.
Ny struktur för budgetarbetet
Inför verksamhetsåret 2020 har arbetet kring budget och verksamhetsplanering
förändrats. Tidpunkten för beslut om budget i kommunfullmäktige är flyttad från juni
till november vilket innebär att processen för förvaltningen att ta fram ett förslag till
budget/ verksamhetsplan är kort och kommer att ske i två steg.
•

•

•

Med utgångspunkt från fullmäktiges ekonomiska budget utarbetade
förvaltningen ett förslag till trafiknämndens budget/verksamhetsplan för 2020
utifrån nämndens reglemente (grunduppdrag). Nämnden antog
budget/verksamhetsplan 2020 på trafiknämnden 2019-12-12.
Till detta adderas de mål, inriktningar och uppdrag som finns beskrivna i
kommunfullmäktiges budget. För att de politiska målen och uppdragen ska
kunna inarbetas i trafikkontorets verksamhetsplan återkommer kontoret med en
reviderad budget/ verksamhetsplan för beslut på trafiknämnden 2020-02-06.
Även processen, att ta fram en samlad riskbild och intern kontrollplan för
trafiknämndens verksamhet, är förändrad vilket innebär att den kommer att
bifogas till den reviderade budget/ verksamhetsplanen för beslut 2020-02-06.

Förutsättningar
Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna för trafikkontorets
verksamhet inför kommande år. Denna del utgör grunden för budgetarbetet och är till
stora delar en sammanfattning av den nulägesanalys som kontoret har genomfört som en
inledande del i planeringen av trafikkontorets verksamhet.
Grunduppdrag
Efterföljande del utgår från trafiknämndens grunduppdrag så som det beskrivs i
trafiknämndens reglemente:
•

Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets
transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar
till en nivå som både människor och natur tål både på kort och lång sikt.
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•
•

Stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda
miljöer att leva, verka och vistas i, i dag och i framtiden.
Hållbarhet – De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet, är varandras förutsättningar. Det är perspektiv som är en
förutsättning för vad och hur trafikkontoret levererar i sitt uppdrag. En hållbar
utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Politiska mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges budget lyfter fram ett antal mål, indikatorer och uppdrag för
verksamheten 2020 som kontoret kommer att förhålla sig till och inarbeta i
verksamhetsplanen och återkommer i den reviderade budget/ verksamhetsplan som
kommer upp för beslut på trafiknämnden 2020-02-06.
Resursfördelning
Avslutningsvis lämnar kontoret förslag till resursfördelning i driftbudget samt
investeringsplan.

Läsanvisning reviderad budget/verksamhetsplan 2020:
2.2 Personal
Små justeringar har gjorts i texten efter synpunkter från de fackliga organisationerna.
Tabellen med personalnyckeltal är uppdaterad med siffror för hela 2019.
4.3 Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden
Korta skrivningar om hur trafikkontoret avser att arbeta med de två specifika målen som
kommunfullmäktige har tilldelat trafiknämnden.
4.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden
Korta skrivningar om hur trafikkontoret avser att arbeta med de uppdrag som
kommunfullmäktige har tilldelat trafiknämnden.
5.1 Driftsbudget
Justering har gjorts genom att Verksamhetsövergripande kostnader har minskat med 3
mnkr och ökat Drift av infrastruktur (exklusive bana) med motsvarande belopp.
Efter översyn har personalkostnader har de justerats ner och medlen tillförts drift av
Spårvägsmuseum och Ringlinjen enligt avtal med Västtrafik.
Bilaga 4: Trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2020
Trafiknämnden samlade riskbild och interna kontrollplan för 2020, som ska beslutas av
nämnden i samband med nämndens budget, finns nu bilagd budgethandlingen.
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2 Förutsättningar
2.1 Styrning och ledning
Trafikkontorets uppdrag
Trafikkontorets uppdrag finns sammanfattande uttryckt i trafiknämndens reglemente;
Det kommunala ändamålet § 1
"Nämnden ska tillgodose invånares, besökares och näringslivets transport- och
mobilitetsbehov, förvalta och utveckla stadens trafikinfrastrukturanläggningar och
allmän plats som en del av stadens utveckling, förbättra trafiksäkerheten och minska
trafikens miljöstörningar."
Trafikkontoret arbetar, tillsammans med övriga delar av staden, för att Göteborg ska
kunna fortsätta växa och utvecklas till en attraktiv, grön och nära storstad. Vår uppgift
är att erbjuda en effektiv, säker och hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer så att
Göteborg är attraktivt att bo, färdas, vistas och verka i. Vi tillhandahåller också en
effektiv och kvalitativ trafikresurs för stadens samhällsbetalda persontransporter.
Trafikkontoret har ett helhetsansvar för hållbar mobilitet i staden och ska genomföra de
beslut som trafiknämnden fattar, förbereda nämndens ärenden och ge förslag på åtgärder
och strategier. Vårt arbete sker i samarbete med övriga delar av staden för hela
Göteborgs bästa, samt med regionala, nationella och internationella parter.
Göteborg växer och kommer att vara under stark utveckling under många år framöver.
Inte minst gäller detta inom stadsutvecklings-, infrastruktur- och mobilitetsområdet. Det
ställer stora krav på trafikkontoret och Göteborg Stads förvaltningar och bolag att
utveckla arbetssätt, öka leveranserna och arbete med ständiga förbättringar - både inom
respektive förvaltning men också mellan förvaltningar/ bolag - tillsammans.
Vårt uppdrag

Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov,
förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en nivå som både
människor och natur tål både på kort och lång sikt.
Stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda miljöer att
leva, verka och vistas i, i dag och i framtiden.
Hållbarhet – De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet, är varandras förutsättningar. Det är perspektiv som är en förutsättning för
vad och hur trafikkontoret levererar i sitt uppdrag. En hållbar utveckling är utveckling
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.
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Målbild för trafikkontorets organisation
Vi erbjuder en hållbar mobilitet, en stadsmiljö där människor vill vistas och en stad där
det är attraktivt att verka. Vi har fokus på det värde vi skapar för de vi är till för. Vi gör
det genom dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.
Vi är en kompetent förvaltning som levererar kvalitet och nytta för kunden. Vi
utvecklar, planerar, bygger och förvaltar stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och
offentliga rum för bästa rörlighet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.
Vi har en kontinuerlig och öppen dialog med boende, besökare och verksamma för att
utveckla verksamheten och de dagliga leveranserna.
Trafikkontoret ska uppfattas som ett modernt och öppet trafikkontor, redo för de
utmaningar som förutses - i dialog med kunder och intressenter och tillsammans med
våra samarbetspartners.
Våra förhållningssätt grundar sig på stadens förhållningssätt:
•
•
•
•

Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för
Vi bryr oss
Vi arbetar tillsammans
Vi tänker nytt

Trafikkontorets ledord
För att ytterligare förstärka och tydliggöra vikten av de förhållningssätt vårt arbete ska
präglas av och utgå ifrån samt för att ge riktning för vårt arbete finns ledorden för
trafikkontoret framtagna:
Med ETT menar vi att vi arbetar tillsammans och samarbetar internt på trafikkontoret
och i Göteborgs stad för leverans till kund. Vi är enhetliga i vårt sätt att arbeta och i vår
kommunikation till våra kunder och intressenter.
Med ÖPPET menar vi att vi har ett öppet klimat där vi pratar och lyssnar på varandra
med en respekt om varandras kompetens. Vi är öppna mot våra kunder och intressenter
och underlättar kontakten med oss.
Med REDO menar vi att vi är redo att möta nya utmaningar och samtidigt leverera
kvalité till våra kunder. Vi tänker nytt och har god ordning och reda för att nå våra mål.
Trafikkontorets organisation
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Samverkan inom strategisk stadsutveckling
Inom Göteborgs Stad finns fyra nämnder som enligt reglementet har ansvar för den
strategiska stadsutvecklingen. Dessa nämnder är byggnads-, fastighets, trafik- samt
park- och naturnämnden. De fyra nämnderna har många gemensamma utmaningar och
deras respektive förvaltningar har ett nära samarbete som behöver fortsätta, förstärkas
och utvecklas ytterligare.
De fyra förvaltningarna har olika ansvarsområden men förenas i den övergripande
målsättningen att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. Under de
senaste åren har ett antal dokument tagits fram för att styra det gemensamma arbetet i
rätt riktning;
•
•
•
•
•
•

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

För att utveckla samarbetet ytterligare, genomför de fyra förvaltningarna ett gemensamt
planeringsarbete för kommande år i nära samarbete. Det handlar ytterst om att fördela
ansvar, att belysa möjligheten till genomförande i stadsutvecklingsuppdraget och att
samverka kring mål och uppdrag.
För detta behöver samverkansstrategier och en gemensam planering fortsätta att
utvecklas som anger vad som ska göras, på vilket sätt och i vilken omfattning det är
möjligt. Mer konkret handlar det bland annat om att fortsatta det gemensamma arbetet
med att förbättra gemensamma processer för att öka effektiviteten och för att korta tiden
från planering till färdig stad.
2.2 Personal
Kompetensförsörjning - en prioriterad fråga
Staden växer och är fortsatt under stark utveckling. Den ökande omfattningen av
stadsutvecklingsuppdrag i Göteborg ställer även framgent stora krav på att kunna
resurs- och kompetenssätta berörda verksamheter för måluppfyllelse i uppdraget.
Konkurrensen om arbetskraft är stor inom samhällsbyggnadsområdet och
högkonjunkturen har inneburit en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Vissa
kompetenser är svårrekryterade sedan flera år tillbaka. Högkonjunkturen i
samhällsbyggnadsbranschen har även märkts hos konsulter och entreprenörer, där man
inom vissa områden har svårt att leverera den kompetens vi efterfrågar. Det gäller även
rekryteringar av kritiska kompetenser. Det är fortsatt en utmaning att rekrytera erfarna,
seniora medarbetare inom inte minst infrastruktur- och stadsplaneringsområdet.
Generellt inom stadsutvecklingsområdet har vi, och branschen i övrigt, under senaste
årens högkonjunktur sett en ökande personalomsättning och stora utmaningar i att
attrahera och rekrytera konkurrensutsatta kompetenser. Ett gemensamt
kompetensförsörjningsprojekt bedrivs av ett antal fackförvaltningar och bolag inom
stadsutvecklingsområdet där fokus är att attrahera och behålla tekniska kompetenser
inom våra verksamheter.
Vi ser att personalomsättningen nu ligger på lägre nivåer än för tre-fyra år sedan, 8
procent per oktober månad 2019. Detta kan bero på såväl dämpad konjunktur samt vara
en effekt av aktiviteter och utvecklingsarbeten kontoret arbetar med. Förvaltningens
arbete med kompetensförsörjning innefattar förutom att identifiera de kompetenser som
behöver rekryteras också utveckling av koncept för interna karriärvägar,
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kompetensutveckling, chefsförsörjning och konsultstrategi. Under 2020 tar vi oss också
an arbetet med attraktiv arbetsgivare på olika sätt och helt i linje med stadens program
för attraktiv arbetsgivare.
Förutsättningar och prioriteringar
Ökade krav och större uppdrag kombinerat med stramare ekonomiska förutsättningar
innebär utmaningar för chefer och medarbetare när det gäller förutsättningarna för
måluppfyllelse, ledning och arbetsmiljö. Prioriteringar i verksamheten som säkrar såväl
måluppfyllelse och arbetsmiljö, ett ledarskap och medarbetarskap som tar sin
utgångspunkt i stadens förhållningssätt samt tillitsbaserad ledning och styrning, och
fortsatt utveckling och förbättring av arbetssätt är viktiga arbetsområden för att skapa
förutsättningar att leverera goda resultat och att vara en attraktiv arbetsplats.
I stadsutvecklingsuppdraget har förvaltningen fortsatt fokus på utveckling av interna
och externa samarbeten för ökad måluppfyllelse som skapar värde för de vi är till för.
Förvaltningars och bolags olika uppdrag med delvis olika prioriteringar i nämnder och
styrelser kan innebära målkonflikter och behöver hanteras genom samverkan och bra
samarbetsklimat, gemensam problemlösning ute i verksamheterna och på relevant
ledningsnivå.
Chefers organisatoriska förutsättningar är viktiga för att på ett bra sätt kunna driva och
utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Från år 2020 inför kontoret
förändrade mötesstrukturer för ledningsarbetet, för att frigöra tid och skapa möjligheter
för våra chefer att vara mer tillgängliga och närvarande i sin verksamhet.
Trafikkontorets ledarskapsplattform är det Utvecklande ledarskapet, vilket alla chefer
genomgår utbildning i. Ett utvecklande ledarskap utmärks bland annat av inspiration
och motivation i syfte att stimulera delaktighet, kreativitet och ansvarstagande, men
också av personlig omtanke som innebär både att ge stöd men också att kunna
konfrontera när det behövs, i ett gott syfte för individ och organisation.
Kommunikativt ledarskap ligger i linje med det utvecklande ledarskapet och för att
ytterligare utveckla våra ledares kommunikativa förmåga, planeras en internutbildning i
kommunikativt ledarskap under 2020.
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Det större uppdraget och den ökade förändrings- och utvecklingstakten är positiv ur
många aspekter, men innebär också en påverkan på medarbetare och chefer.
Upplevelsen av arbetsmiljön skiljer sig markant åt mellan olika verksamhetsområden
inom kontoret. I vissa verksamheter ger målkonflikter och det större komplexa
uppdraget i en stad under stark och snabb utveckling en tydlig påverkan på
förutsättningar och arbetssituation.
Här är det kontinuerliga samarbetet mellan berörda verksamheter av avgörande
betydelse liksom det interna arbetet där chefen stödjer i prioriteringar av uppdrag,
skapar tydlighet i förväntningar, ansvar och mandat, och kontinuerligt följer upp
verksamhet och arbetsförhållanden enligt kontorets modell för verksamhetsuppföljning.
I en verksamhet i stark utveckling kan mindre organisationsjusteringar för att skapa
bättre förutsättningar för arbetsmiljö och leveranser bli aktuella där behov visar sig.
Kontoret arbetar fortsatt systematiskt med arbetsmiljöfrågor genom de fastställda
strukturer och arbetsformer som utvecklats partsgemensamt. Prioriterade frågor för
2020 inom organisatorisk och social arbetsmiljö är bland annat ett aktivt arbete med
bemötandefrågor för att motverka förekomst av trakasserier eller kränkningar. En viktig
utgångspunkt är att vi är varandras arbetsmiljö och alla ska bidra till att skapa ett gott
arbetsklimat. Ett annat fokusområde är att minska upplevelsen av stress och
arbetsbelastning och från HR:s sida kan stöd ges på enhetsnivå i metoder för att arbeta
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med denna fråga.
Trafikkontoret totalt har under lång tid haft en stabilt låg sjukfrånvaro. Utifrån olika
förutsättningar i olika delar av verksamheten varierar sjukfrånvaron en del.
Sjukfrånvaron är en prioriterad fråga som kontoret fortsatt arbetar aktivt med för att
hålla på en låg nivå. Enheter erbjuds vid behov gruppaktiviteter kring arbetsbelastning
och återhämtning, individer erbjuds hälsosamtal och ett aktivt rehabiliteringsarbete
bedrivs där det behövs.
Total sjukfrånvaro 2019 uppgår till 5,1 procent, vilket är lägre än föregående år,
framförallt sjukfrånvaro längre än 14 dagar har minskat. Det hälsofrämjande arbetet på
olika fronter har hög prioritet även kommande år.
Fysisk arbetsmiljö - lokaler
En viktig arbetsmiljöfråga för förvaltningen är den fysiska arbetsmiljön i våra lokaler.
Trängsel i lokalerna på Köpmansgatan och brist på funktionalitet utifrån
verksamheternas behov av moderna arbetssätt, kräver ytor som vi saknar idag. Vi kan
konstatera att bristen på ändamålsenliga lokaler som är bra ur arbetsmiljösynpunkt har
påverkan på upplevelsen av trafikkontoret som attraktiv arbetsgivare. Förvaltningens
verksamheter är idag placerade på två adresser; avdelning Serviceresor på Högsbogatan
samt resterande delar av trafikkontoret på Köpmansgatan. Ett arbete pågår med målet att
samlokalisera trafikkontorets verksamheter och genomföra ett lokalprogram för att
åstadkomma ändamålsenliga kontorsytor som tar hänsyn till verksamheternas behov och
en god arbetsmiljö.
Från trafikkontorets sida ställs tydliga krav på att lokalförvaltningen agerar kraftfullt för
att utveckla och åtgärda lokalerna på Köpmansgatan. Tydliga besked och agerande
krävs från lokalförvaltningen för att trafikkontoret ska stanna kvar som hyresgäster
framgent. Lokalfrågan är en mycket prioriterad arbetsmiljöfråga för år 2020.
Personalnyckeltal
Personal

2015

2016

2017

2018

2019

Antal anställda
(tillsvidare)

210

227

276

416

430

Tidsbegränsad
anställning

7

6

25

12

32

Timavlönade

5

8

21

26

24

Andel kvinnor (%)

58

58

59

60

60

Andel män (%)

42

42

41

40

40

Medelålder (år)

47

47

46

45

45

Personalomsättning
(%)

6

15

11

9

9

Sjukfrånvaro totalt
(%)

4,5

4,5

4,2

5,8

5,1

Frisknärvaro
(%, rullande 12 mån)

47,5

52,7

49,8

53,1

57,8
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2.3 Ekonomi
Relationen uppdrag och tillgängliga resurser
Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står inte i
relation till det kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. Detta
riskerar redan 2020 att få konsekvenser för vilka projekt och investeringar trafikkontoret
kan fullfölja och det innebär en allt större osäkerhetsfaktor inför den långsiktiga
investeringsplanen.
Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får användas. Den innebär att kontoret
delvis behöver använda kommunbidraget för att finansiera de resurser som krävs för att
möta ambitionerna inom investering och exploatering. Med allt mindre resurser behöver
trafikkontoret bättre kunna prioritera och omprioritera löpande i verksamheten under
året.
Volymökningen i investeringar påverkar driftresurser för planering och projekt och
ställer även stora krav på samordning, kommunikation och uppföljning. En stor
projektvolym ökar också risken för kostnader för förgävesprojektering, dvs kostnader
för projekt och förstudier som inte kan fullföljas.
Investeringsvolymen ställer också stora krav på övrig driftverksamhet och
myndighetsutövning. Det saknas en faktor för att kompensera kontoret för ökade
driftskostnader som följer av att stadens ytor ökar. Samtidigt måste organisationen möta
den ökade mängd med tillstånd som blir en direkt följd av fler byggprojekt. Det handlar
bland annat om hantering av fler starttillstånd för att få utföra arbeten i gaturummet och
på allmän plats samt handläggning av fler tillstånd för tunga och breda transporter. Det
krävs också ett ökat fokus på framkomlighet och samordning.
Serviceresor har också en utmaning med ett förväntat ökat resande och stora
ekonomiska effekter efter den genomförda förändringen där ansvaret för resor till daglig
verksamhet flyttats (2019-04-01) från stadsdelsnämnderna till trafiknämnden. När nu
den nya grundskoleförvaltningen har ändrat praxis kring att endast tillåta skolskjuts till
verksamhet som omfattas av skolplikt, vilket resor till och från fritidshem inte gör,
kommer därmed antalet färdtjänstresor bli betydligt fler. Dessa förändringar kommer
inte kunna hanteras inom trafikkontoret utan stora konsekvenser för resenärerna. Denna
fråga kommer att beredas separat till trafiknämnden.
Investeringsförutsättningar
Trafiknämndens investeringsutrymme för planperioden 2020-2023 uppgår till 6 389
mnkr. I budgetbeslutet finns en fördelning per år inom planperioden. Investeringsramen
är angiven som netto, dvs investeringsutgifter med avdrag för budgeterade
investeringsinkomster. Det utrymme som framgår i budgethandlingen, motsvarar
nettovolymen från det långsiktiga investeringsunderlaget för åren 2020-2023.
I investeringsplanen för 2020-2023 version 2020 visas planerade och pågående åtgärder
inom respektive investeringsområde per år inom planperioden. Sedan förvaltningen
lämnade det långsiktiga investeringsunderlaget har investeringsplanen uppdaterats
vilket innebär att volymen har justerats mellan åren. I budgetbeslutet framgår att
investeringsbudgeten per år ska vara i linje med nominerad nivå som lämnats in i
budgetförutsättningarna. Avvikelsen mellan planerad investeringsram och tilldelad
investeringsbudget för år 2020 finns upptagen i investeringsplanen som en
justeringspost.
Förvaltningen förutsätter vidare att det investeringsutrymme per investeringsområde
som trafikkontoret angav i det långsiktiga investeringsunderlaget också är den
fördelning som gäller för investeringsplan 2020-2023.
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Finansiering av trafiknämndens verksamhet
Trafiknämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till ca 40 procent och till
ca 60 procent genom intäkter. Huvuddelen av intäkterna är förknippade med krav på
motprestation, det vill säga att någon form av verksamhet skall levereras. Detta gäller
till exempel drift och underhåll av spårvägsbanan till Västtrafik, färdtjänst samt intäkter
från EU-bidrag. I den andra delen finns intäkter som inte har någon koppling till
motsvarande verksamhetskostnader utan som kan betraktas som del av
kommunbidraget. Ett exempel på detta är intäkter från parkeringsverksamheten
(boendeparkering, avgiftsparkering samt felparkeringsavgifter) och markupplåtelser.
I takt med att fler och större projekt färdigställs krävs kompensation för ökade
kapitalkostnader.
Kommunbidrag
Trafiknämndens kommunbidrag för 2019 var 811,5 mnkr efter justeringar.
Kommunbidraget för 2020 uppgår till 842,9 mnkr, vilket är 31,4 mnkr högre än för
2019.
2.4 Omvärldsanalys
Framtidens Göteborg är inte dagens Göteborg
Göteborg är internationellt sett en relativt välmående och väl fungerande stad. Inte desto
mindre har vi betydande utmaningar, vilka vi i viss utsträckning delar med många andra
städer. Göteborg växer snabbt och kraftigt samtidigt som den långsiktiga finansieringen
riskerar att minska. Förtroendet för offentliga institutioner viker här liksom i övriga
Sverige. Transportsystemets kapacitet i regionen behöver öka samtidigt som störningar i
systemet och till omgivningen måste minska. Tillgängligheten och attraktionen i
stadsrummen ska öka och handeln är mitt i en strukturomvandling. Samtidigt förändras
människors beteenden och tekniken skapar nya möjligheter.
Staden blir större och mer komplex
Stadsutvecklingstakten håller i och ökar i Göteborg liksom i flera andra europeiska
städer i samma storlek. Fler invånare och arbetstillfällen i en mer differentierad stad
innebär fler ytor, större trafikflöden, mer varierade behov, fler anspråk att förhålla sig
till och en ökad mängd synpunkter att hantera. Högt förändringstempo leder till fler
temporära lösningar att hantera, ökad systempåverkan och en utmaning för
framkomlighet och trafiksäkerhet.
Handeln omvandlas
Handeln av varor över internet ökar kraftfullt och större godsmängder och
paketleveranser än tidigare levereras direkt till hemmen. Förskjutning från traditionella
butiker till webhandel påverkar utbud av stationär service och godsflöden. Platsers
attraktionskraft och innehåll, upplevelsen, blir allt mer viktig för ekonomisk aktivitet. I
många stadskärnor dyker nya typer av yteffektiva och utsläppsfria lösningar för
paketutlämning upp, i Nordstan har Sveriges första kommersiella hub för cykel-åkerier
öppnat.
Fler extrema händelser förutspås
Fler extrema väderhändelser såsom stigande vatten, ökade flöden i vattendrag och
skyfall ställer nya krav på dagvattenhantering och skyddsåtgärder. Sverige återinför
totalförsvaret. Förväntningarna på att vi anpassar staden och transportsystemet till
klimatförändringar och andra typer av extrema situationer, ökar.
Städer skiftar struktur
God tillgänglighet för alla i en växande stad omnämns ofta i internationella
sammanhang som en nyckelfråga för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.
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Många europeiska och nordamerikanska städer omdisponerar gatuutrymmet så att mer
yta skapas för kollektivtrafik men också för mer mänsklig aktivitet i de allt mer täta
stadsmiljöerna.
Transportsystemet byter bränsle
Samhällets krav på renare, tystare och fossilfria fordon uttrycks i normer och regler
uppsatta av internationell, nationell, regional och lokal politik har successivt ökat de
senaste decennierna. Fordonsindustrin uttrycker nu enighet om att framtidens fordon
behöver vara helelektriska, för att kraven ska kunna mötas. Den snabba
batteriutveckling och lägre pris med hjälp av olika typer av nationella och lokala
styrmedel och incitament har lett till att det nu finns ett historiskt högt utbud av
elektrifierade fordon. Även tyngre fordon börjar använda batterier. Göteborg är bland de
första städerna i Europa att introducera en större flotta av elbussar.
Micromobilitet
Micromobiliteten har gjort sitt intåg i europeiska och svenska städer. Kombinationen
bra batterier, digitaliserade betaltjänster och beteendeförändringen att vilja utnyttja en
tjänst istället för att äga en pryl, leder till att marknaden för nya typer av
mobilitetstjänster växer.
Digitalisering, uppkoppling och delning av data skapar nya möjligheter
Digitaliseringens och uppkopplingens utveckling är mycket snabb. Den berör till
exempel trafikledning, trafikinformation, trafiksignaldata, fordonsdata och data om
infrastrukturen. I Nord Amerika och Asien används Artificiell Intelligens (AI) i allt
större utsträckning för hantering av mycket stora datamängder inom transportsystemet.
System och standarder för öppen/delad data behöver utvecklas och samverkan är
intensiv mellan stat, kommun och näringsliv. Digitaliserade metoder kan till exempel ge
bättre trafikflödesanalyser men också större mängder trafikdata som kan kvalitetssäkras
automatiskt eller göras tillgängliga för fler. Wi-Fi mätningarna av gångflöden i
innerstaden och visualiseringarna av resultaten, är exempel på detta.
Tester av självstyrande fordon pågår i Göteborg men fokus har förflyttats från full
automatiseringsteknik till delvis automatiska applikationer, som till exempel geofencing
och självstyrande depåkörning av bussar.
Dialog, samskapande samt digitala kanaler och digitala tjänster kan skapa tillit
På vilket sätt stadsutvecklingen och myndighetsutövningen bedrivs har betydelse för
tilliten mellan politik, offentliga verksamheter och medborgare. Kraven på transparens,
kommunikation och tydlighet i samhällsbyggnadsprocessen ökar fortfarande och
medborgardialog och samskapande användas i allt fler städer för att öka delaktighet
kring miljöers utformningar. Inom branschen utvecklas och används digitala tekniker
som BIM, GIS och 3D-visualisering i allt större utsträckning för planering och vid
kommunikation och digitala tvillingar av städer, i vilka olika framtidsscenarier kan
”spelas”, börjar växa fram. Boende, besökare och verksamma förväntar sig att de kan
kommunicera, utföra tjänster och hämta information via digitala kanaler. Allt fler
kunder föredrar digital kommunikation före personlig. Förväntningen på snabb, samlad
information om stadsutveckling, trafikomläggningar, trafikinformation samt
specialanpassad information angående framkomlighet är höga. Samtidigt ökar kraven på
datasäkerhet och hur informationsmängder hanteras och sprids digitalt genom
lagstiftning som GDPR.
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3 Grunduppdraget
Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och en god stadsmiljö: en
stad där människor vill vistas och där det är attraktivt att verka. Grunduppdraget kan
delas in i två huvudområden som båda ska genomföras utifrån ett hållbarhetsperspektiv:
Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov,
förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en nivå som
människor och natur tål på kort och lång sikt.
Stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda miljöer att
leva, verka och vistas i, idag och i framtiden.
Hållbarhet –de tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet, är varandras förutsättningar. De är perspektiv som är en förutsättning för vad
och hur trafikkontoret levererar i sitt uppdrag. En hållbar utveckling är utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.
Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn i nära samarbete med statliga,
regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter.

Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar att
planera, projektera och bygga ut den framtida staden. Planeringen sker på strategisk
systemnivå i bland annat, översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Lokal geografisk
planering sker i trafikförslag kopplat till detaljplaner, genomförandestudier och
projekteringar som kontoret tar fram, själva och tillsammans med andra. Kontorets
arbete utgår också från ett flertal strategiska dokument som rör stadens utveckling. För
trafikkontoret är Göteborgs trafikstrategi och målbild Koll2035 vägledande i
planeringen för hur trafiksystemet i staden ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål
och möta de utmaningar som staden står inför de närmaste 20 åren.
Samarbete mellan trafikkontoret och stadens övriga samhällsplanerande förvaltningar,
stadsbyggnadskontoret, park och naturförvaltningen och fastighetskontoret, är
avgörande. Staden har olika finansieringsformer, och därmed förutsättningar, för
respektive förvaltnings planarbete vilket medför obalans avseende resurser i
stadsutvecklingsarbetet.
Trafikkontoret ansvarar också för att den befintliga staden ska erbjuda goda
stadsmiljöer och möjliggöra hållbar mobilitet för de som bor, vistas och verkar i
Göteborg, idag och i vår nära framtid. Kontoret samarbetar med aktörer inom staden
och näringslivet samt för dialog med medborgare för att samla in behov och skapa goda
förutsättningar att resa hållbart och att skapa goda stadsmiljöer. Trafikkontoret är en för
staden viktig kanal att ha inverkan på människors resande genom påverkansarbete och
skapandet av goda förutsättningar att välja hållbara transportsätt. Genom deltagande i
internationella samarbeten ökar kontoret kunskapen om frågorna och får inspel till nya
lösningar på utmaningar som uppstår i en föränderlig stad.
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Uppdraget att tillvarata den befintliga stadens värden kräver att trafikkontoret kan
leverera tjänster och ett attraktivt stadsrum till de vi är till för. I arbetet innebär det
exempelvis att hantera tillstånd och dispenser, att bedriva myndighetsutövning genom
bland annat parkeringsövervakning och markupplåtelser och att ta tillvara och utveckla
stadsrummet att vara attraktivt under såväl byggtid som i framtiden. Genom
serviceresor bidrar trafikkontoret till tillgänglig och självständig mobilitet för stadens
medborgare.
Ett tredje uppgift för trafikkontoret är att upprätthålla och utveckla funktionen i den
befintliga staden. Staden äger och förvaltar bland annat vägar, vattenvägar, broar och
torg. Dessa kräver underhåll, drift och reinvestering. Insatser för att bevara funktionen i
den befintliga staden kräver planering och resurssättning idag men insatserna behöver
också finnas med i den tidiga planeringen för framtida infrastruktur och byggnadsverk.
3.1 Mobilitet

Boende, besökare och verksamma ska uppleva Göteborg som lättillgängligt.
Trafikkontoret skapar förutsättningar för ett attraktivt, effektivt och hållbart
transportsystem som bidrar till en hållbar utveckling av staden.
Att planera och utveckla Göteborg till en nära storstad är avgörande för att skapa
förutsättningar för ett mer hållbart resande, där en större del av resandet sker till fots och
med cykel. Trafikkontoret ansvarar för att Göteborg ska vara en stad där det är lätt att
hållbart ta sig mellan sina målpunkter som boende, besökare och som verksam. I
kommunfullmäktiges budget för 2020 utpekas överbryggandet av barriärer som delar
staden som ett viktigt fokus där fler förbindelser över älven, centrala motorleder och
järnvägar är avgörande.
Göteborg är ett transportnav och Nordens största hamn ställer stora krav på
transportsystemet. Med ett expansivt näringsliv i en tid när staden bygger om och
bygger ut ställer det krav på framkomlighet och tillgänglighet både för transportflöden
genom staden till Göteborgs hamn, men också för distribution av varor till verksamheter
i centrala staden och till mer externa verksamheter.
Trafikkontoret ansvarar för såväl personresor som för godstransporter och de två
områdena har olika strategier.
Strategier för personresor:
Vi gör det lätt att nå viktiga platser och funktioner i Göteborg genom att:
•
•
•

Stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och viktiga
målpunkter
Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra vardagliga
funktioner
Effektivisera användningen av vägar och gator

Strategier för godstransporter:
•
•
•

Säkerställa en god framkomlighet för godstransporter i Göteborg och samtidigt
minska de lokala, negativa miljökonsekvenserna
Samverka regionalt vid lokalisering av logistikcentraler och transportintensiva
verksamheter
Stimulera innovationer i samverkan med akademi och näringsliv.
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För att säkerställa en hållbar mobilitet i Göteborg görs kontinuerligt insatser i såväl
planerande skeden som i den befintliga staden. Nedan vill vi lyfta några
nyckelleveranser som krävs 2020 för att möjliggöra hållbar mobilitet, idag och i
framtiden.
Att planera och bygga den nya staden
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbete med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och handlingsplan för
målbild Koll2035
Genomförande av investeringsplanen för 2020
Framtagande av trafiknätsplan som samlar information om trafikala anspråk och
prioritering mellan dessa
Torslanda tvärförbindelse
Projektering av Västlänkens station i Haga och vid Korsvägen
Projektering av cykelgarage i Haga
Fortsatt arbete i Sverigeförhandlingen rörande bland annat genomförandestudier
för Frihamnen – Lindholmen och Citybuss Backastråket
Genomförandestudie av Masthuggskajen

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafiksäkerhetsrevision
Lansering av det nya lånecykelsystemet
Elektrifiering av kollektivtrafik
Tillgängliggöra kollektivtrafik genom att erbjuda serviceresor och Flexlinjen
Översyn och implementering av vägvisningsmål
Arbeta för ökad framkomlighet i staden under byggtid
Påverkansarbete för att förbättra förbindelser mellan Göteborg och andra städer
Arbeta för ett utvecklat cykelpendlingsnät

Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden
•
•

Förvalta trafikkontorets anläggningar på en optimerad nivå för att behålla
kapitalvärde och funktion
Etablera och underhålla trafikala lösningar i staden som exempelvis cykelbanor,
cirkulationsplatser och vägbulor

3.2 Stadsmiljöer

Göteborg ska vara en stad där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. En
stad där de som vistas känner sig trygga och säkra. En stad för liv och rörelse som
möjliggör användandet av staden till små och stora evenemang. Trafikkontoret skapar
och förvaltar hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt stadsliv.
Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den omdaning av
stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl trafikstrategi som
utbyggnadsstrategi och grönstrategi. I både exploateringsprojekt som i egna
investeringsprojekt arbetar trafikkontoret för en prioritering av stadsrummet i enlighet
med målen i trafikstrategin om attraktiva stadsrum och i enlighet med kraven som ställs
på ett hållbart resande i strategierna.
Strategier för stadsrum
•

Ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheten efter i första hand gående
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•
•

Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och röra
sig
Skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer

För att bidra till en attraktiv stad och goda stadsmiljöer där medborgare och besökare
känner sig trygga och säkra görs insatser i såväl planerande skeden som i den befintliga
staden. Nedan vill vi lyfta några nyckelleveranser som krävs 2020 för att möjliggöra
goda stadsmiljöer, idag och i framtiden.
Att planera och bygga den nya staden
•
•
•
•

Arbete med översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner
Genomförande av investeringsplanen för 2020
Stadsmiljöplan för innerstan
Gestaltningstävling för Västlänkens station i Haga

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden
•
•
•
•

Möjliggöra evenemang i staden
Arbete med flexibel användning av stadsrummet
Skapa förutsättningar för att staden är attraktiv under byggtid genom bland annat
trafikanordningsplaner, markupplåtelser och samarbete med byggande aktörer
Samverka inom Citysamverkan

Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden
•
•

Underhåll av Gullbergskulverten
Program för kanalmurar

3.3 Ekonomisk hållbarhet
För trafikkontorets verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda och
underhålla resurser och anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden.
Bibehålla det ekonomiska värdet i stadens anläggningar
Det långsiktiga underhållet är åtgärder som ofta inte syns men som säkerställer att
stadens anläggningar kommer att fungera med bibehållen funktion. Detta skapas genom
analys och noggrann planering för att hitta kostnadsmässigt optimerade lösningar för
respektive anläggning. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning krävs att
ekonomiska resurser avsätts kontinuerligt för planerat underhåll istället för akuta
reparationer och underhåll. Att bara åtgärda akut genererar oplanerade störningar för
våra kunder, kostar oftast väsentligt mycket mer och bidrar sällan till en robust och
funktionell anläggning.
De resurser som idag avsätts för att underhålla stadens anläggningar möter inte behovet
och därmed ökar det ackumulerade underhållsbehovet. Det innebär att stora kostnader
skjuts på framtiden vilket på sikt kommer att öka kostnaderna för underhållet
ytterligare.
Det är också ett faktum att i en stad med intensiv stadsutveckling ökar volymen
ytor/anläggningar som ska skötas, vilket medför högre kostnad för verksamheten
långsiktigt vilken inte beaktas tillräckligt i de ekonomiska ramarna. Det innebär att vi
investerar i nya anläggningar utan att säkerställa nödvändigt kommunbidrag för att klara
drift och underhåll för att behålla kapitalvärdet över tid.
Demografisk utveckling
En allt mer åldrande befolkning där en allt större andel önskar färdtjänst för att
upprätthålla ett socialt aktivt liv och hälsa kommer att öka antalet serviceresor de
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kommande åren. Till viss del önskar vi styra detta mot ökad andel flexlinjeresor och
självbetjäningstjänster för att minska kostnader men trafikkontoret kommer att behöva
överväga att begränsa resorna genom förändrat regelverk eller att öka resurserna.
Långsiktiga förbättringar
Trafikkontoret har idag inte resurser för att aktivt hantera nya lösningar som kan ge
lägre drift- och underhållskostnader och bidra till långsiktiga förbättringar. Med fler
insatser för att öka användningen av ny teknik skulle vi kunna förbättra drift- och
underhållsoptimering samt förbättra självservicen för hantering av serviceresor. Genom
en ökad takt i övergång till LED-belysning skulle trafikkontoret kunna spara energi och
minska miljöpåverkan ytterligare. Fokus kommer att vara fortsatt arbete med att ta fram
strategier för att kunna optimera våra insatser i anläggningen och på så sätt ha
beslutsstöd i kommande reinvestering, men även inom drift och underhåll som borgar
för optimering av verksamheten.
Kostnader för begränsad framkomlighet i en stad i förändring
I den intensiva stadsutveckling som Göteborg befinner sig i just nu är det viktigt att
säkerställa framkomlighet i och till Göteborg. Längre restider ger ökade kostnader för
verksamheter i regionen, så väl privata som offentliga. Avseende uppdraget stärkt
framkomlighet har kontoret bland annat prioriterat eftersatt underhåll i stadens
anläggningar för att minska risken för akuta åtgärder med stor systempåverkan. För att
möta näringslivets behov av dialog och temporära kvalitetshöjande åtgärder, som fram
till 2018 finansierades inom ramen för Trygg Vacker stad, har kontoret för 2020
planerat ökade resurser jämfört med 2019. För 2020 har däremot avsatts mindre resurser
till trafiksamordning där projekt och andra parter behöver ta större ansvar för att själva
samordna och minimera påverkan.
Klimatskydd och extremt väder
Fler extrema väderhändelser såsom stigande vatten, ökade flöden i vattendrag och
skyfall ställer nya krav på dagvattenhantering och skyddsåtgärder. Att arbeta med att
anpassa staden till pågående och framtida klimatförändringar är avgörande för såväl
förvaltning som fortsatt utveckling av staden. Redan idag ser Göteborgs Stad och
privata aktörer ökade kostnader för att hantera höga vattenflöden och översvämningar.
Trafikkontoret har startat upp arbetet med älvkantskydd tillsammans med berörda
förvaltningar och bolag under stadsledningskontorets ledning. Arbetet kommer att pågå
under flera år och fokus är att hitta lämpliga åtgärder, men också en fungerande
finansieringsmodell över tid då det kommer innebära mycket stora investeringsvolymer.
Projektet har även uppgiften att integrera in skyfallsproblematiken som idag ligger
främst på Kretslopp och Vatten, för att inte suboptimera mellan projekten.
Nyckelleveranser under 2020 med avseende på ekonomisk hållbarhet:
•
•
•
•
•
•

Upprustning av Gullbergskulverten
Reinvestering och upprustning av belysning och energieffektivisering
Fortsatt arbete med definitionsfasen gällande kanalmurarna
Upphandling och genomförande av effektiva underhållsbeläggningar
Långsiktig planering av underhållsåtgärder kopplade mot strategiska
anläggningar för att bibehålla funktion och kapitalvärde
Fortsatt arbete med att ta fram strategier för optimering av verksamheten
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3.4 Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter
respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en
livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en
god hälsa.
Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och
vardagsliv. I trafikkontorets uppdrag ligger att tillhandahålla transportsystem och
stadsrum som fungerar bra för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg. Kontoret ska
också aktivt verka för en planering som utjämnar skillnader i livsvillkor och bidrar till
en mer jämlik stad. Detta görs genom att skapa trygga och säkra stadsmiljöer och
genom att utveckla ett transportsystem som bidrar till en jämlik tillgång till stadens
resurser så som arbete, skola, service och väl omhändertagna närmiljöer. Att utveckla en
trygg, säker och jämlik stad innebär att sätta människor i fokus, hela vägen från målbild
och större strukturer till genomförande och detaljer.
Nyckelleveranser under 2020 med avseende på social hållbarhet:
•
•

•
•
•

Genom serviceresor bidrar trafikkontoret till att tillgängliggöra mobilitet i staden
för grupper som har svårt att nyttja allmän kollektivtrafik eller ta sig till sina
målpunkter på annat sätt.
Fortsatt utveckling av barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala
konsekvensanalyser (SKA). Under 2019 har stadens utvecklingsgrupp för BKA
och SKA utvecklat processtödet för att möjliggöra bättre genomslag i
genomförandeskedet, detta arbete fortsätter under 2020.
Hållbarhetsbedömning av investeringsplanen. Starta ett utvecklingsarbete med
syfte att tydligare kunna bedöma trafikkontorets investeringsplan utifrån både
ekologisk och social hållbarhet.
Arbete med Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 där
trafikkontoret har delansvar för att säkerställa och utveckla samverkan av
insatser på kort sikt i de särskilt prioriterade områdena (NU-åtgärder).
Kompetensutveckling inom social hållbarhet.

3.5 Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan
fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.
Trafikkontoret ska implementera de åtgärder och strategier som rör trafikområdet i:
•
•
•
•
•

Göteborgs Stads Miljöprogram
Klimatstrategiskt program för Göteborg
Kemikalieplan
Åtgärdsplan för buller
Ekosystemtjänster

Dessa dokument ställer stora krav på aktivitet och nytänkande på trafikkontoret. I
Trafikstrategi för en nära storstad bidrar de flesta strategier till en utveckling i riktning
mot den miljö- och klimatsmarta staden. De delar i det klimatstrategiska programmet
18

som rör trafiken är samordnade med vår Trafikstrategi för en nära storstad vilket
innebär att det finns många beröringspunkter i genomförandet av de två programmen.
Klimatpåverkan
Trafikens utsläpp av koldioxid bidrar till att klimatet håller på att förändras. Våra fordon
och arbetsmaskiner är till stor del fortfarande beroende av fossila bränslen. Trots
effektivare motorer och fler miljöfordon är utsläppen av klimatpåverkande gaser
fortfarande stora. Trafikkontoret har stora möjligheter att minska klimatpåverkan – både
genom att påverka trafiken i sig men även genom att till exempel välja material med låg
klimatpåverkan och efterfråga arbetsmaskiner som drivs av el eller förnybara bränslen
när vi bygger ny infrastruktur. Trafikkontoret kan också påverka utsläppen via
förändrade resvanor, till exempel genom att främja gång- cykel- och kollektivtrafik.
Luftkvalitet
Biltrafiken på våra gator genererar utsläpp av bland annat kväveoxider och partiklar. I
centrala Göteborg har vi svårt att klara de normer som gäller för en bra luftkvalitet.
Detta gäller särskilt kvävedioxid, där den största utsläppskällan i stadsmiljö är trafiken.
Avgaserna har blivit renare men ändå finns föroreningar i utsläppen som påverkar
miljön och hälsan negativt. Kväveoxiderna försurar också marken när de faller ner via
regn och snö. Trafikkontoret kan påverka halterna av föroreningar på flera sätt, till
exempel genom att främja gång- cykel- och kollektivtrafik, hastighetsregleringar, sprida
partikelbindande medel vid behov med mera.
Trafikbuller
Buller från vägtrafiken kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Trafiken
är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Många lever med bullernivåer som inte är
acceptabla. Sedan många år tillbaka har trafikkontoret förbättrat ljudmiljön med hjälp av
bullerplank och skärmar i utsatta lägen. På ställen där det inte går att bygga bullerplank
eller motsvarande kan vi i stället erbjuda ett bidrag till fönsterbyte.
Dagvatten (och skyfall)
Dagvatten förorenas av trafik och diffust nedfall t ex via regn. Det mest förorenade
dagvattnet kommer från hårt trafikerade ytor. För att minska påverkan på känsliga
recipienter behöver staden vidta åtgärder genom att anlägga dagvattensystem där
vattenflödet fördröjs och renas, till exempel öppna lösningar, biofilter, dagvattenbrunnar
och gatusopning i kan behöva placeras gatumiljö.
Nyckelleveranser under 2020 med avseende på ekologisk hållbarhet:
•
•
•
•
•
•
•

Medverka i stadens arbete med att ta fram ett nytt miljöprogram för perioden
2020-2030.
Utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan från byggnation, drift och
underhåll av infrastruktur
Undersöka möjligheter och metoder för att använda utsläppsfria arbetsmaskiner i
entreprenader
Tillsammans med miljö- och klimatnämnden utreda effekterna av ett antal olika
möjliga utformningar av en miljözon klass 2
Följa upp arbetet med grönytefaktor i planarbetet.
Använda hjälpreda för miljöfrågor i planarbetet och tidiga skeden för att
identifiera miljöfrågor tidigt i planeringen
Arbeta med cirkulär avfallshantering i byggprojekt för att minska
klimatavtrycket
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4 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden
4.1 Övergripande mål
Budgetens övergripande mål gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser:
•
•
•

Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och
ingen lämnas utanför
Göteborg är en hållbar växande storstad med framtidstro
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

De övergripande målen har konkretiserats med övergripande verksamhetsmål och
indikatorer har fastställts av KF/KS. Nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet
utifrån dessa. Det framgår av tabellen nedan vilka av verksamhetsmålen samt
organisationsmålen som är Övergripande verksamhetsmål. Övriga verksamhetsmål är
de mål som kommunfullmäktige riktat specifikt till nämnden.
4.2 Övergripande verksamhetsmål och indikatorer
4.2.1

Verksamhetsmål

Under området verksamhetsmål finns två typer av mål, övergripande verksamhetsmål
och specifika mål till nämnder och styrelse.
De övergripande verksamhetsmål är breda i sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås
utifrån det övergripande mål som de svarar mot. Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Målen taggas
med vilket av KF´s övergripande mål som berörs.
För de specifika målen för nämnder och styrelser som kommunfullmäktige beslutat om,
ska respektive nämnd och styrelse själv arbeta fram och besluta om lämpliga indikatorer
för att nå dessa.
Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer ska dessa ligga till
grund för nämnders och styrelsers verksamhetsplaner.
KF mål

Indikator

Göteborg har en
budget i balans och
långsiktigt hållbara
finanser

Staden ska ha god
ekonomisk
hushållning i
verksamheterna

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2030

Storstad med stabil
ekonomi och hög
tillväxt
Göteborg präglas av
en god samverkan
mellan stad, akademi,
civilsamhälle och
näringsliv

Svenskt Näringslivs
mätning om Lokalt
företagsklimat,
sammanfattande
omdöme.

250

200

150

50

Göteborg är en jämlik
stad med gemenskap
och tillit

Invånare 16–84 år
med avsaknad av tillit
till andra, andel (%)

28

27

26

20

35

36

37

50

En attraktiv storstad

SCB:s medborgarundersökning: NöjdInflytande - Index (NII)
– Totalindex

En attraktiv storstad
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Målvärde
2020

Målvärde
2022

Målvärde
2030

920

900

700

67

70

71

80

Färdmedelsfördelning
för alla resor i
Göteborg, andel (%).
Till fots

21

22

22

23

Färdmedelsfördelning
för alla resor i
Göteborg, andel (%).
Cykel

7

7

8

10

Färdmedelsfördelning
för alla resor i
Göteborg, andel (%).
Kollektivt

30

30

30

33

Färdmedelsfördelning
för alla resor i
Göteborg, andel (%).
Bil

42

41

40

34

Nettoinflyttning till
kommunen.

8 000

8 000

8 000

10 000

Nöjd Region-IndexKommunikationer.

67

70

71

80

Nybyggnation:
Småhus.

500

500

500

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

KF mål

Indikator

Göteborg är en stad
med hållbar mobilitet
och god
framkomlighet

Genomsnittlig
hastighet för
stombusstrafiken i
centrala staden.

Hållbart växande
storstad

Utsläpp CO2 –
produktionsperspektiv
Per sektor-transport
(kton).

940

Nöjd Region-IndexKommunikationer.

Göteborg byggs
attraktivt, tätt och
varierat
Hållbart växande
storstad

Antal färdigställda
bostäder.

Målvärde
2021
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4.2.2

Organisationsmål

Organisatoriska mål är riktade inåt organisationen. Indikatorer och målvärden för staden
är beslutade i kommunfullmäktiges budget och följs upp i delårs- och årsrapporter.
Delmål dvs målvärde sätts för varje budgetår. Målen taggas med vilket Övergripande
mål som berörs.
Nämnder/styrelser har en direkt påverkan på måluppfyllelsen och uppföljning ska ske
både lokalt och centralt.
KF mål

Indikator

Göteborgs Stad är en
attraktiv arbetsgivare
med goda arbetsvillkor

Medarbetarengagem
ang (HME) totalt
kommunen –
Totalindex.
Sjukfrånvaro
kommunalt anställda
totalt, (%).

Storstad med stabil
ekonomi och hög tillväxt

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2030

79

80

81

85

8,3

8,2

8,1

7

4.3 Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden
Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska vara en stad där
framkomligheten och mobiliteten är god

I trafiknämndens reglemente fastställs att
”Nämnden ska tillgodose invånares, besökares
och näringslivets transport- och mobilitetsbehov,
förvalta och utveckla stadens
trafikinfrastrukturanläggningar och allmän plats
som en del av stadens utveckling, förbättra
trafiksäkerheten och minska trafikens
miljöstörningar.”
Trafikkontoret planerar, bygger och underhåller
stadens gator och allmänna ytor. Kontorets
insatser syftar till att skapa en bra
framkomlighet och god mobilitet. Det gör vi,
bland annat, genom att bygga gång- och
cykelvägar, genom att erbjuda serviceresor
samt genom att underhålla stadens vägar och
anläggningar.

Staden ska nå målsättningarna i Koll 2035

Under första halvåret kommer trafikkontoret
arbeta med handlingsplanen för Målbild
Koll2035. När handlingsplanen är beslutad i
respektive fullmäktige (regionfullmäktige och
kommunfullmäktige) kommer trafikkontoret
tillsammans med övriga aktörer påbörja
genomförandet av beslutade aktiviteter.
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4.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag

Så här kommer trafikkontorets att arbeta
med uppdraget

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

Trafiknämnden ser inte förutsättningar för att
realisera tillgångar inom nämndens
verksamhet.

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

En genomlysning av trafiknämndens
avgiftsbelagda verksamheter kommer att
genomföras med avseende på
kostnadstäckning.

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

Trafikkontoret behöver skapa samsyn om
verksamhetens möjligheter till effektivisering
genom digitalisering. Därefter behöver en
bedömning göras av vilka resurser som
krävs för respektive åtgärd för att kunna göra
rätt prioritering utifrån störst
effektiviseringspotential.

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

Trafikkontoret har en arbetsrutin där varje
rekryteringsbehov lyfts för
förvaltningsövergripande beredning och
prioritering innan beslut om rekrytering/
utökning av personalvolym.
Personalnyckeltal följs upp och analyseras
löpande i samband med
verksamhetsuppföljning, och utgör underlag
för eventuella åtgärder.

Trafiknämnden får i uppdrag att, i dialog med
kollektivtrafiknämnden och övriga relevanta
parter, verka för bättre kommunikationer i
staden.

Under första halvåret kommer trafikkontoret
arbeta med handlingsplanen för Målbild
Koll2035. När handlingsplanen är beslutad i
respektive fullmäktige (regionfullmäktige och
kommunfullmäktige) kommer trafikkontoret
tillsammans med övriga aktörer påbörja
genomförandet av beslutade aktiviteter.

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser,
säkerställa och följa upp framkomligheten för
all form av transport och förflyttning inom
staden så att handeln kan värnas.

Handeln och verksamheter är en av
trafikkontorets målgrupper. Kontoret arbetar
kontinuerligt med att tillgodose
framkomlighet för leveranser och servicebilar
men också för att skapa tillgänglighet för
besökare och kunder till verksamheterna.
Vi arbetar i befintliga forum, så som inom
ramen för Citysamverkan och godsnätverk,
för att värna handeln inom staden.
Framkomlighet är en aspekt av att värna
handelns intressen och kontoret arbetar
även med att öka attraktiviteten genom bland
annat flexibel användning och tillfälliga
insatser. Denna typ av insatser görs i nära
samverkan med näringslivet i området.

23

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser, göra en
översyn av parkeringsmöjligheterna i
centrala Göteborg, med hänsyn till behoven
för innerstadshandel, besöksnäringen och de
boende.

Under 2019 gjordes en översyn av
parkeringsmöjligheter i centrala Göteborg
(7222/18). Utredningen visade att antalet
parkeringsplatser i centrala staden ligger på
samma nivå som 2018.
Parkeringsmöjligheter för att tillgodose
behoven för innerstadshandeln,
besöksnäringen och de boende tas omhand i
arbetet med framtagandet av en
stadsmiljöplan och andra planeringsverktyg.

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser,
prioritera att färdigställa tvärförbindelsen i
Torslanda.

Under 2020 kommer en genomförandestudie
att genomföras och planarbetet kommer att
påbörjas tillsammans med
stadsbyggnadskontoret.

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser, arbeta
för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska
öka.

Trafikkontoret medverkar i arbetet med att ta
fram infrastruktur för fossilfria drivmedel och
för en elektrifiering av kollektivtrafik inom
ramen för uppdragen 7211/18 och 7219/18.
Arbetet kommer att redovisas i
trafiknämnden i mars 2020.
Inom ramen för stadens serviceresor sker
upphandling av utförare med högt ställda
miljökrav på fordonsflottan.

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans
med Miljö- och klimatnämnden, utreda
effekterna av ett antal olika möjliga
utformningar av en miljözon klass 2områden.

Trafikkontoret kommer agera projektledare
för den utredning som genomförs
tillsammans med miljöförvaltningen.

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser, ändra
kortaste parkeringstid inom staden från 10 till
30 minuter.

Trafikkontoret kommer att påbörja
genomförandet med att ändra den kortaste
parkeringstiden inom staden från 10 till 30
minuter och återkommer till nämnden i mars
med mer information om hur genomförandet
är planerat.

Trafiknämnden får i uppdrag att arbeta för
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, i
synnerhet vid skolor, förskolor,
olycksdrabbade gång- och cykelstråk samt
vid gatuarbeten.

Att värna trafiksäkerheten är ett av
trafikkontorets grunduppdrag. Vi arbetar
kontinuerligt med investeringar och
informationsåtgärder för att öka
trafiksäkerheten vid skolor. Arbetet med
trafiksäkerhet runt byggplatser förstärks
genom insatser för att skapa större synlighet
för skyltar vid byggplatser. Kontoret arbetar
inom ramen för trafikplanering och
trafikreglering för att främja trafiksäkerheten
där starttillstånd är ett av kontorets viktiga
verktyg i trafiksäkerhetsarbetet.

Trafiknämnden får i uppdrag att utforma
samhällsplaneringen för att gynna
klimatsmart resande i form av kollektivtrafik,
cykelbanor, och transportsnåla resmönster.

I pågående arbete med ny översiktsplan
(ÖP) och fördjupade översiktsplaner (FÖP)
för Centrala staden och Frölunda Högsbo är
utgångspunkten att utveckla nära, robust och
sammanhållen stad för att bland annat gynna
klimatsmarta och transportsnåla resmönster.
I samband med olika stadsutvecklingsprojekt
är Trafikstrategin och Målbild Koll2035
utgångspunkt för trafikkontorets val av
utformning och prioritering av transportslag.
I val av kommande investeringsåtgärder så
är utgångspunkten hållbar mobilitet och goda
stadsmiljöer.
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5 Resursfördelning
5.1 Driftbudget
Driftbudgeten för 2020 bedöms som mycket stram och ställer stora krav på prioritering
och löpande omprioritering för att kunna fullfölja trafikkontorets uppdrag.
Intäktsökningen från kommunbidrag och övriga intäkter täcker inte ökningen av
underhållskostnader för stadens anläggningar, investeringstaktens kostnader, minskat
statligt fraktbidrag, nya anläggningar som ska driftstartas och den generella
kostnadsutvecklingen. Därtill har Serviceresor stora utmaningar genom förändrat
regelverk, ökat antal resande och uppsagda avtal.
Från och med 2020 års budget ingår inte vidarefakturering mellan Göteborgs spårvägar
och Västtrafik avseende trafikering och leasing av spårvagnar. Denna förändring
minskar omsättningen med 805 mnkr jämfört med 2019 då fakturering ska ske direkt
mellan parterna. Förändringen är neutral för resultatet.
Förslag till driftbudget 2020 (mnkr) (se även bilaga 1.)
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Intäkter
Kommunbidrag
Trafiknämndens kommunbidrag för 2020 uppgår till 842,9 mnkr vilket är 31,4 mnkr
högre än 2019.

Förklaringar tillkommande poster:
Överföring av transporter avseende daglig verksamhet flyttades under 2019 från
stadsdelsnämnderna till trafiknämnden. För 2020 tillkommer 16,2 mnkr för helårseffekt
av beslutet på totalt 65 mnkr.
I kommunfullmäktiges budget för 2020 finns 4 mnkr avsatta för ökat bostadsbyggande
och stadsutveckling.
I kommunfullmäktiges budget för 2020 finns 7 mnkr avsatta för stärkt framkomlighet.
Övriga ospecificerade förändringar i kommunfullmäktiges budget summerar enligt
trafikkontorets beräkningar till 14 mnkr.
Förklaringar avgående poster:
Avgående poster enligt tabellen summerar till 9,8 mnkr avseende specificerade uppdrag
under 2019.
Parkering, tillstånd och dispenser
Intäkterna från parkering, tillstånd och dispenser beräknas bli 321,3 mnkr vilket är 6
mnkr högre än budgeten för 2019. I posten ingår såväl intäkter från avgiftsparkeringen
som felparkeringsavgifter samt avgifter från tillstånd för boendeparkering. Intäkterna
från avgiftsparkeringen och felparkeringsavgifter beräknas att bli 242 mnkr vilket är i
nivå med budget 2019 medan intäkter för boendeparkering och tillstånd och dispenser
beräknas öka till 77,6 mnkr respektive 1,7 mnkr.
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Ledningsersättningar och övriga ersättningar
Ledningsersättningar och övriga ersättningar beräknas att uppgå till 45,1 mnkr, vilket är
0,5 mnkr högre än budget för 2019. Intäkter från nyttjanderättsavtal för ledningar
uppgår till 24,5 mnkr och övriga intäkter, i form av bidrag och ersättningar, uppgår till
cirka 20,6 mnkr.
Offentlig plats
Nyttjandet av den offentliga platsmarken förväntas bli 55,0 mnkr, vilket är 6,0 mnkr
högre än 2019. Orsaken till ökningen är att antalet byggbelamringar i form av
ansökningar av tillstånd för till exempel byggnadsställningar och arbetsbodar fortsätter
öka samt att antalet ansökningar för uteserveringar ökar.
Ersättning från Västtrafik
Den ersättning som trafikkontoret erhåller från Västtrafik för drift och underhåll av
spårvägsbanan (banavgiftsavtal), färjetrafikanläggningar samt kapitalkostnader med
mera omfattar totalt 397,5 mnkr fördelat på drift och underhåll av spårvägsbanan; 279,3
mnkr, drift och underhåll av farleder och färjelägen för båttrafiken i Södra skärgården
samt på älven; 4,0 mnkr samt kapitalkostnader; 114,2 mnkr, inklusive upplösning av
statsbidrag -24,3 mnkr. Ersättningen från Västtrafik är sammantaget 765,6 mnkr lägre
än budget 2019. Ett nytt banavgiftsavtal mellan Västtrafik och trafikkontoret börjar
gälla från och med 2020. I banavgiftsavtalet inkluderas även särskild trafikledning som
tidigare har bekostats av Göteborgs spårvägar samt drift och underhåll av depåspår och
broar med spårvägsbana. Trafikering och leasing som trafikkontoret tidigare hanterat
utgår 2020.
Frakttrafik
Trafiknämnden svarar för frakttrafiken till södra skärgården. Frakttrafiken finansieras
dels av intäkter från godstransportörerna och dels av statliga driftsbidrag. Ersättningen
från transportörerna är i stort sett oförändrad. Enligt Trafikverket uppfyller inte
godstrafiken i Södra Skärgården de kriterier som krävs enligt förordningen för att få
statsbidrag. Trafikverket har därför beslutat att fasa ut statsbidraget under en
tvåårsperiod. Utfasningen innebär att frakttrafiken under år 2020 kommer att gå med ett
underskott om 9,6 mnkr. För 2021 kommer underskottet vara ca 14,0 mnkr enligt
nuvarande kostnadsbild. Trafikkontoret undersöker för närvarande hur frakttrafiken ska
finansieras i framtiden.
Övriga intäkter
Övriga intäkter beräknas uppgå till 280,7 mnkr, vilket är 37,3 mnkr högre än för 2019.
Övriga intäkter består bland annat av bidrag för EU-projekt, viten och intäkter som
vidarefaktureras samt upplösta intäkter för tidigare erhållna statsbidrag. Den största
posten är investeringsrelaterad vidarefakturering som trafikkontoret gör till följd av
samordningsansvaret för upphandlingar mot ledningsägare. Denna post är
resultatneutral och beräknas till 180 mnkr för 2020 vilket är 40 mnkr högre än för 2019.
I övriga intäkter ingår också utrangeringar eller försäljningar av anläggningstillgångar,
vilket kan innebära vinst eller förlust. Ingen utrangering eller försäljning är budgeterad
för 2020.
Trafiknämnden har sedan 2009 årligen fått 1,3 mnkr i planintäkt av stadens totala
intäkter på 64,6 mnkr (år 2018) för plantaxan. Totalt beräknas kontorets arbete med
detaljplaner uppgå till ca 25 mnkr. Det innebär att trafikkontorets arbete i
detaljplaneskedet till stor del finansieras av kommunbidraget. Detta medför att kontoret
med nuvarande budgettilldelning har svårt att i tillräcklig utsträckning bistå med
efterfrågad kompetens i stadens arbete med detaljplaner. Konsekvensen är att
trafikkontoret har tvingats prioritera ner arbetet med exploateringsrelaterade detaljplaner
och den totala budgeten för detaljplaner är ca 4 mnkr lägre än 2019. Det innebär också
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att planprocessen i staden subventioneras med kommunala skattemedel då plantaxan
inte täcker stadens kostnader för att ta fram detaljplaner.
I budget 2020 väntas intäkter från viten inom färdtjänstverksamheten uppgå till 4,9
mnkr vilket är oförändrat.
Färdtjänst
Resenärsavgifterna beräknas uppgå till 34 mnkr, vilket är 3,5 mnkr högre än för 2019.
Ökningen är främst relaterad till ökat antal resor och en taxehöjning. Färdtjänstavgiften
höjs från kommande årsskifte från 47 kr till 49 kr per utförd resa.
Uppdragsverksamhet färdtjänst
Intäkterna för den verksamhet som utförs på uppdrag från andra kommunala
förvaltningar respektive grannkommuner beräknas till 47 mnkr, vilket är 9 mnkr lägre
än för 2019 på grund av uppsagda avtal. Samarbetet med Härryda kommun upphörde
2019-06-15 och 2020-01-31 upphör till stora delar samarbetet med Mölndal kommun.
För närvarande finns det en risk att samarbetet med VGR (Västra Götalands Regionen)
kommer att upphöra, detta eftersom VGR har sagt upp avtalet per 2019-12-31 gällande
den medfinansiering av de sjukresor som utförs i flexlinjen i Göteborg. VGR har ändrat
sitt regelverk för sjukresor i syfte att minska kostnaderna för dessa. VGR:s ändring kan
komma att medföra att färdtjänstberättigade nekas sjukresa och istället hänvisas till
kollektivtrafiken. För närvarande finns beloppet 4,7 mnkr i trafikintäkter med i
beräkningen för budgetåret 2020.
Intäkterna från uppdragsverksamheten ska täcka kostnader för upphandlad trafik men
även kostnader förknippade med beställningsverksamheten. Stadsdelsnämnderna
beställer i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV) skolresor från trafikkontoret från och
med år 2019. Förändringen har medfört väsentligt minskat antal utförda skolresor under
2019 och förväntas minska ytterligare.
De förändrade förutsättningarna för Serviceresor kommer att behandlas separat i
trafiknämnden.
Kostnader
Kollektivtrafik
Under rubriken kollektivtrafik har till och med 2019 redovisats kostnader för
spårvagnstrafiken, inklusive leasingkostnader för spårvagnarna. Kostnaderna ersätts
enligt gällande avtal av Västtrafik. Från och med 2020 är inte trafikkontoret part för
dessa åtaganden och budgeterat belopp uppgår till 0 mnkr jämfört med -805,4 mnkr
2019. Förändringen är neutral för resultatet då kostnaderna vidarefakturerats till
Västtrafik.
Drift samt underhåll av spår och hållplatser
Drift och underhåll av spårvägsbanan finansieras av Västtrafik förutom för ett
industrispår (1,9 mnkr). För 2020 ökar kostnaderna med 33,2 mnkr till 248,0 mnkr.
Dessa fördelas på drift med 162,4 mnkr respektive underhåll med 118,8 mnkr. Ökade
kostnader beror till största delen av tillkommande verksamhet i det banavgiftsavtal som
börjar gälla 2020. I banavgiftsavtalet inkluderas även särskild trafikledning som tidigare
har hanterats av Göteborgs spårvägar samt drift och underhåll av depåspår och broar
med spårvägsbana.
Uppdraget är att se till att spårvägsbanan är säker att trafikera och har kapacitet och
framkomlighet som möter kollektivtrafikens behov på kort och lång sikt. Inom driften
används en stor del av resurserna för att säkerställa att spår är komfortabla och
framkomliga samt att spårväxlar är funktionella och säkra. Signalanläggningar och
kontaktledningar är också prioriterade områden för driften av spårvägsbanan. En stor
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del av underhållet är att utföra kontinuerligt underhåll av spår och spårväxlar så att de
uppfyller kvalitet och säkerhetskrav på kort och lång sikt.
Drift och underhåll, färjetrafik
Från och med 2012 ingår anläggningarna för färjetrafiken (farleder och kajer för
trafiken i södra skärgården samt älvtrafiken) i den del som ersätts av Västtrafik.
Budgeten uppgår till 4,0 mnkr, fördelat på 1,2 mnkr för drift respektive 2,8 mnkr för
underhåll. Resurserna bedöms täcka det behov som verksamheten omfattar.
Drift och underhåll av infrastrukturen (exklusive bana)
Drift och underhåll av övrig infrastruktur omfattar 2020 totalt 326,9 mnkr, fördelat på
239,2 mnkr för drift samt 87,7 mnkr för underhåll. För 2019 var budgeten för drift 21,0
mnkr lägre och 7,1 mnkr lägre för underhåll.
Kostnaderna för driften kommer att öka under 2020 till följd av indexökningar, höjda
energipriser och elskatt samt av att nya ytor tillkommer. Vidare har nya avtal slutits som
ligger på en kostnadsmässigt högre nivå än tidigare år, främst avseende
vinterväghållning. Gullbergskulverten behöver muddras vilket ökar kostnaderna för
året. Götaälvbrons tekniska livslängd är uppnådd vilket medför ökade drift- och
underhållskostnader. Underhållet måste fortsätta tills Hisingsbron är i trafik.
Underhållsbehovet för gatubelysning är stort. Resurser har omfördelats till förmån för
underhållet av gatubelysning för att få en något robustare anläggning.
Belysning och Signaler
Uppdraget är att förvalta stadens ljussättning så att den skapar en säker och trygg
stadsmiljö samt att stadens trafikljus fungerar. Den ökade mängden ljuspunkter (ca 30
procent sen 2006) kompenseras delvis genom en energieffektivisering på ca 17 procent.
I underhållsuppdraget på belysningssidan ingår att säkerställa att belysningspunkter,
stolpar, master och ledningar är säkra på lång sikt och möter framtida behov samt
seriebyte av ljuskällor. Underhållet kommer även fortsättningsvis att genomföras på en
låg nivå och i huvudsak begränsas till akut underhåll och reparationer. Det
förebyggande underhållet kommer med tilldelad ram att minska i omfattning. Med en
ökad budgetram skulle investeringstakten för byte till mer energieffektiv belysning
kunna ökas vilket leder till lägre energikostnader på sikt. Allmänhetens inlämnade
ärenden avseende felavhjälpning, exempelvis byte av trasiga armaturer, kommer att ta
längre tid att åtgärda.
Gata
Uppdraget är att förvalta Göteborgs trafikanläggningar så att de är säkra och
framkomliga samt medverka till att befintliga och nya anläggningar kan underhållas
effektivt och hållbart nu och i framtiden. Mängden ytor som ska förvaltas, så att ytorna
är säkra och framkomliga för våra kunder året om, ökar i takt med att Göteborg växer
och utvecklas. Merparten av resurserna används för att säkerställa att väg-, cykel- och
gångbanor är snö- och isfria på vintern samt fria från löv och grus övriga årstider. När
det gäller underhållet är ambitionen att vi ska åtgärda i tid för att minimera
underhållskostnad och förlänga livslängden för anläggningen. Detta är dock inte längre
möjligt utifrån de underhållsmedel som står till förfogande. Konsekvensen av att
trafikkontoret under en längre tid haft för lite medel för att underhålla gatorna är att
dessa nu är i ett skick där det snarare är frågan om en reinvestering än ett underhåll som
krävs.
Byggnadsverk
Trafikkontoret förvaltar stadens byggnadsverk så att de är säkra och funktionella samt
medverkar till att befintliga och nya byggnadsverk kan underhållas effektivt och hållbart
nu och i framtiden. Driftmedlen används huvudsakligen till att säkerställa att stadens
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byggnadsverk som till exempel kajer, tunnlar, broar, kanalmurar, bullerskärmar och
rulltrappor fungerar och är säkra. Här ingår också motsvarande arbete på hamnar och
farleder exempelvis flytbryggor och sjösäkerhetsanläggningar. Konsekvenser av lägre
medel till underhåll innebär exempelvis att målningsarbeten inte utförs, vilket i sin tur
medför ökad risk för rötangrepp på träkonstruktioner och rostangrepp på
stålkonstruktioner såsom broar, skyddsräcken etcetera. Upprustningen av kanalmurarna
har nyligen påbörjats och beräknas kräva omfattande underhållsåtgärder och
investeringar under ett antal år framåt.
Parkering
Verksamhetsområdet parkering omfattar kostnader för drift och underhåll av våra
betalsystem 28,5 mnkr, parkeringsövervakning 52,8 mnkr, kostnader för
fordonsflyttning samt kostnader för tillstånd och dispenser (bland annat
boendeparkering). Totalt uppgår budgeten till 87,2 mnkr, en marginell ökning jämfört
med 2019.
Reglering, styrning och kommunikation
Reglering, styrning omfattar bland annat områdena ITS (Intelligenta Transport System),
trafiksamordning och evenemang samt regleringsåtgärder. Verksamheten omfattar totalt
39,1 mnkr vilket är 6,9 mnkr lägre än budget 2019. Främst minskar budgeterade
kostnader för trafikplanering med 1,8 mnkr, kommunikation med 2 mnkr och
trafiksamordning och evenemang minskar med 0,5 mnkr. Förändringen är en
konsekvens av minskat budgetutrymme vilket förväntas leda till försämrad service.
Planering/utredning
Verksamhetsområdet omfattar planering och utredningar inom bland annat fysisk
utformning (trafikutredningar, detaljplaner mm), trafiksäkerhet, miljö, trafik- och
marknadsanalyser mm. Budgeten uppgår totalt till 50,9 mnkr, vilket är 11,3 mnkr lägre
än budgeterat för 2019. I kostnaden ingår förändringen av det nya ”Styr & Ställ” med 5
mnkr. Minskningen förklaras främst genom att kostnaderna inom framför allt
exploatering dragits ner mer i linje med utfall då stadens samordning i dessa frågor varit
i otakt vilket minskat volymen samt budgetprioritering.
Frakttrafik
Verksamheten omfattar frakttrafiken till södra skärgården och uppgår till totalt 17,3
mnkr. Kostnaderna ökar med 1 mnkr jämfört med 2019 samtidigt som intäkten via
statsbidrag minskar. Se även ovan under intäkter frakttrafik.
Verksamhetsövergripande kostnader
I verksamhetsövergripande ingår bland annat kostnader för nämndverksamheten,
personalkostnader samt kostnader för lokaler, IT, kontaktcenter med mera. Budgeten
uppgår till 395,7 mnkr, varav cirka 300,0 mnkr är direkta lönekostnader vilket är 7,9
mnkr högre än 2019. I och med att trafikkontoret infört tidsredovisning mot projekt,
kommer 41,0 mnkr av trafikkontorets totala personalbudget redovisas på
investeringsprojekt vilket är en ökning jämfört med tidigare. Personalbudgeten är
beräknad på cirka 450 årsarbetare under 2020, vilket motsvarar en ökning med 10
årsarbetare jämfört med 2019. Budgeten för kostnader som faktureras för IT-system och
intern service från intraservice är 14,5 mnkr, vilket är i nivå med 2019. Trafikkontoret
ser ett ökat investeringsbehov i digital teknik vilket inte tillgodosetts.
Kostnader som avser driftåtgärder för de projekten inom Västlänken i staden samt
Hisingsbron och Masthuggskajen har budgeterats för med 5 mnkr vilket är 0,5 mnkr
lägre än 2019. Detta avser kostnader som enligt gällande regler inte kan redovisas som
en investeringsutgift i projekten.
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Kapitalkostnader
Kostnader för räntor och avskrivningar för investeringarna beräknas uppgå till totalt
331,1 mnkr brutto, en ökning om 21,5 mnkr jämfört med 2019. För trafikkontorets
kapitalkostnader är budgeten för 2020 192,5 mnkr brutto jämfört med 183,5 mnkr 2019.
Resterande del av kostnaden avser investeringar i spårvägsbanan och
färjetrafikanläggningar som bekostas av Västtrafik. Kapitalkostnaden är känslig för
ränteförändringar samt i vilken takt anläggningar tas i drift. Ingen kostnad för
förgävesprojektering är budgeterad.
Övriga verksamhetskostnader
Posten avser kostnader som vidarefaktureras andra kostnadsbärare och uppgår till 221,0
mnkr. Merparten av detta avser vidarefakturering av exploateringsverksamhet till
Fastighetskontoret samt Trafik Göteborg. Posten särredovisas för att inte ge en skev bild
av övriga kostnadsposter. Kostnaderna motsvaras av en lika stor intäkt.
Färdtjänst
Kostnader för upphandlad trafik som finansieras via kommunbidrag och egenavgifter
uppgår för 2020 till 239,3 mnkr jämfört med 180,5 mnkr för 2019. Ökningen beror på
en kombination av framför allt den volymökning som resorna tillhörande daglig
verksamhet innebär samt egna färdtjänstresor som också de beräknas bli betydligt fler
än under verksamhetsåret 2019.Trafikkontoret har lagt en budget för färdtjänst som är i
balans. Detta förutsätter att ett antal åtgärder vidtas för att innehålla budgetramen.
Förslag till hantering framgår av ett separat tjänsteutlåtande som läggs fram för beslut
samtidigt med budgethandlingen.
Uppdragsverksamhet färdtjänst
Kostnader för upphandlad trafik som utförs på uppdrag av andra kommunala
förvaltningar respektive grannkommuner uppgår för 2020 till 121,5 mnkr jämfört med
175,8 mnkr för 2019. Minskningen beror i huvudsak på att samarbetet med
grannkommunerna Mölndal och Härryda upphört. Mölndal utför trafik via Serviceresor
även januari-2020.VGR (Västra Götalands Regionen) har under hösten sagt upp avtalet
med Serviceresor från och med 2019-12-31 och det är ovisst om Serviceresor får
behålla någon del av avtalet med VGR.I beräkningen för 2020 ingår helårsvärden
avseende VGR, detta med beloppet 4,0 mnkr i trafikkostnader.
Eget kapital
Det huvudsakliga syftet med nämndens egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt
ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan
överbryggas. Det egna kapitalet bör därför vara på en nivå som kan motiveras utifrån
verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar.
Trafiknämnden har att ta ställning till storleken på det egna kapitalet i samband med
årsbokslutet för 2019. Budgetförslaget utgår från en oförändrad nivå på det egna
kapitalet för 2019 (nollresultat), vilket innebär att det egna kapitalet vid 2019 års utgång
uppgår till 80 mnkr.
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5.2 Investeringsbudget
Trafiknämndens investeringsplan 2020-2023 version 2020
De investeringar som trafiknämnden gör ska bidra till att det blir enklare, säkrare och
mer tillförlitligt att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång- och cykel och
kollektivt resande men även transporter och resande med andra färdmedel. Kontoret ska
anpassa stadens trafik till framtidens behov genom att förenkla för göteborgaren att hitta
nya, bättre vägvanor. Den kommande tiden präglas av ett en stor byggverksamhet inom
staden både när det gäller investering och exploatering. Det sker en stor
stadsomvandling där många aktörer är involverade.
Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

BUDGET
2020-2023

Inkomst

1 174,4

1 189,7

979,3

408,6

3 752,0

Utgift

-2 423,5

-2 465,0

-3 408,9

-1 843,5

-10 140,9

Netto

-1 249,1

-1 275,3

-2 429,6

-1 434,9

-6 388,9

Investeringsmedel 2020–2023 version 2020
Investeringsplanen utgår ifrån kommunfullmäktiges beslut om budget för planperioden
2020-2023, version 2020. Där tilldelas trafiknämnden en investeringsram på
sammantaget 6 388,9 mnkr för åren 2020–2023. Ramen är presenterad netto, det vill
säga investeringsutgifter med avdrag för investeringsinkomster. Trafikkontoret arbetade
fram ett långsiktigt investeringsunderlag under hösten 2018 som trafiknämnden i
februari 2019 beslutade skicka vidare för central beredning. Utifrån det underlaget har
trafiknämnden tilldelats en investeringsram fördelad per år för perioden 2020–2023.
Medelstilldelningen till projekten för perioden utgår ifrån de totala
investeringsutgifterna som nämnden har, oberoende av vem som finansierar projektet.
För investeringsområdena inom Goda stadsmiljöer och Hållbar mobilitet och
Reinvestering/upprustning har nämnden tidigare tilldelats en budget per
investeringsområde och för Namngivna projekt har tilldelningen varit per projekt. I
bilaga presenteras de åtgärder som förvaltningen planerar genomföra inom respektive
investeringsområde under planperioden. Det framgår i vilket skede som åtgärderna
utförs per år samt investeringsvolym per investeringsområde och år.
Indexkompensation - pengars värde minskar över tid
Nämnden får kompensation för pengars minskande värde sett över tid. Eftersom
nettotilldelningen på 6 388,9 mnkr är i löpande priser anges även nämndens
investeringsplan i löpande pris. Löpande pris innebär att varje års tilldelning räknas upp
till det årets värde. Uppräkning enligt stadens index uppgår till 3,0 procent per år. Flera
av de namngivna projekten har finansiering från Västsvenska paketet. Eftersom
indexkompensationen från Västsvenska paketet uppgår till 2,0 procent så är det den
nivån som läggs ut på de enskilda projekten. De återstående 1,0 procent läggs som en
indexpott för de namngivna projekten.
Riskreserver - ta höjd för oklarheter och risker i projekt
Trafikkontoret använder en modell för de namngivna investeringsprojekten där
riskreserven sätts utifrån det skede som projektet befinner sig i. Syftet med att ge de
namngivna projekten en riskreserv är att få en så bra uppskattning som möjligt av
projektets slutliga kostnad. Detta är svårare i tidiga skedena av projekten då kunskapen
om projekten och deras innehåll ännu inte är utredda på detaljnivå utan mer baseras på
tidigare erfarenheter och uppskattningar. Riskreserven finns med som en post i
projektkalkylen som är ett underlag för investeringsbeslut.
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Enprocentsregeln - konstnärlig utformning
För Göteborgs Stad är det beslutat att: Stadens förvaltningar och helägda bolag ska
avsätta 1% av byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för konstnärlig gestaltning
när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det innebär i korthet att ett projekt ska
anlita en utpekad konstnär som utformar ett konstverk som bekostas av projektet.
Arbetet sker i samarbete med kulturförvaltningen. I trafiknämndens investeringsplan
avsätts en särskild enprocentspost för ett antal utpekade projekt som tagits fram
tillsammans med kulturförvaltningen.
Budgetregleringspost – ett schablonmässigt avdrag
Denna post har till syfte att hantera vissa av de ännu ej identifierade senareläggningar
som oundvikligen uppstår i trafikkontorets omfattande investeringsplan. Målsättningen
är att samtliga angelägna och prioriterade projekt ska drivas i den takt som planen
redovisar. Samtidigt vet kontoret att hinder kommer uppstå i några av projekten vad
gäller exempelvis nödvändiga myndighetstillstånd, samordning med
trafikavstängningar, stadengemensam prioritering mellan exploaterings- och
investeringsprojekt, krockar i utförande, konkurrens om resurser inom såväl
projektering som utförande etc. Det är oundvikligt i en så stor och omfattande
verksamhet som kontoret nu hanterar, det går dock inte att veta vilka projekt som
drabbas. Trafikkontoret gör därför ett schablonmässigt avdrag på 20% på den samlade
investeringsvolymen. Med detta avdrag undviker vi att låsa upp allt för stora
investeringsvolymer för staden och får också en så realistisk investeringsplan som
möjligt.
Budgetregleringspost – utifrån periodiserad budget
I budgetbeslutet framgår att investeringsbudgeten per år ska vara i linje med nominerad
nivå som lämnats in i budgetförutsättningarna vilket innebär att möjlighet saknas att
skjuta medel mellan åren. I investeringsplanen för 2020-2023 version 2020 visas
planerade och pågående åtgärder inom respektive investeringsområde under respektive
år inom planperioden. Sedan förvaltningen lämnade det långsiktiga
investeringsunderlaget har investeringsplanen uppdaterats. För pågående projekt sker
löpande statusrapportering och åtgärderna i investeringsplanen är uppdaterade utifrån
avvikelserapportering. Detta innebär att det finns en avvikelse mellan den tilldelade
investeringsramen per år och investeringsplanens investeringsplanering per år. Tidigare
år har detta hanterats genom tidsförskjutningar mellan åren inom planperioden.
Avvikelsen mellan planerad investeringsram och tilldelad investeringsbudget för år
2020 uppgår till 100,8 mnkr och finns upptagen i investeringsplanen som en
budgetregleringspost.
En ökande investeringsvolym
En ökande investeringsvolym är positiv eftersom vi kan skapa en större nytta för
boende, besökare och verksamma. Men stora investeringar leder samtidigt till att det
uppstår en del andra effekter som är viktiga att uppmärksamma. Bland annat kommer
det att påverka behovet av driftmedel då nämnden får en högre kapitalkostnad
(avskrivningar och ränta). Eftersom det pågår och kommer att starta upp ett stort antal
projekt innebär det också på sikt att antalet anläggningar som nämnden ansvarar för
ökar. För att ta hand om befintliga och nya anläggningar krävs att det finns medel för att
kunna drifta och underhålla dem. I vissa fall blir det en positiv effekt på
underhållskostnaden eftersom kontoret ersätter gamla resurskrävande anläggningar med
nya moderna.
Förutom de ekonomiska följderna finns de stora utmaningarna inom personal, arbetssätt
och samordning inom staden. En ökad investeringsvolym kommer kräva en mer effektiv
samordning inom kontoret, med andra förvaltningar och med andra parter.
Volymökningen ökar också behovet av egen personal, konsulter, entreprenörer och
33

andra resurser. Det är dock viktigt att inse att det inte bara handlar om att anställa fler
medarbetare utan det handlar i hög utsträckning om att kontoret och staden måste hitta
mer effektiva arbetssätt. Det är också viktigt att det sker en prioritering av projekt både
inom nämnden och inom staden. Särskilt gäller det för de stora projekten som påverkar
flertalet förvaltningar.
Prioriteringsordning - vad är högst prioriterat
Trafiknämndens prioriteringsordning för investeringsprojekt är:
1.
2.
3.
4.
5.

Västsvenska paketet och andra ingångna investeringsavtal
KomFram Göteborg - framkomlighet under en stor byggperiod
Exploateringsinvesteringar för att nå bostadsmålet
Cykelåtgärder
Övriga åtgärder

Investeringsplan 2020-2023 version 2020
Investeringsbudgeten för planperioden innebär att förvaltningens årliga
investeringsvolym måste att öka mot tidigare år. Investeringsunderlaget som ligger till
grund för tilldelad investeringsram 2020-2023 förutsätter en högre investeringsvolym
under kommande år i jämförelse mot utfallet tidigare år. Flera stora projekt har
tillkommit vilket tillsammans med det stora antalet mindre projekt i produktionsfas
beräknas innebära högre investeringsutgifter.
Förändringar inom namngivna projekt såsom tidsförskjutningar eller avsaknad av
investeringsbeslut har en direkt påverkan på investeringsvolymen för planperioden. Den
försenade leveransen av stål till Hisingsbron har inneburit att de budgeterade kostnader
som fanns upptagna i den förra planperioden nu förskjutits och istället hamnar en högre
utgiftspost på kommande planperiod än vad som tidigare beräknats. För projekt som
inte fått investeringsbeslut, exempelvis Skeppsbron etapp 2, finns utrymme upptaget i
investeringsunderlaget. Om projekt inte erhåller investeringsbeslut innebär det att
investeringsvolymen blir lägre än vad investeringsramen ger utrymme för. Detta
sammantaget innebär att den planerade investeringsvolymen per år kan förändras utifrån
rådande förutsättningar.
Olika typer av investeringar
Trafiknämndens investeringar är av olika karaktär och investeringsplanen delas därför
upp i olika delar.
•
•
•

Trafiknämndens investeringar - Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer samt
Reinvestering/upprustning
Namngivna projekt
Exploateringsinvesteringar

Trafiknämndens investeringar
Den första delen, Trafiknämndens investeringar, innefattar de åtgärder som är kopplade
till Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer samt Reinvestering/upprustning. De ska
betraktas som nämndens grunduppdrag. Uppdelningen är tänkt att motsvara de olika sätt
som medborgare och näringsliv transporterar sig på, kompletterat med reinvestering och
upprustning.
Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer omfattar åtgärder inom investeringsområdena
Resor till fots, Resor med cykel, Resor med kollektivtrafik, Resor med bil, KomFram
Göteborg, Näringslivets transporter samt Goda stadsmiljöer. Det kan vara i form av
potter som består av mindre åtgärder som identifieras under perioden men det kan även
vara utpekade projekt. Nedan beskrivs de ingående investeringsområdena inom hållbar
mobilitet och goda stadsmiljöer
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Resor till fots syftar till att göra staden trafiksäker, framkomlig, attraktiv samt
tillgänglig för alla. Flertalet av de åtgärder som återfinns inom investeringsområdet
utgörs av mindre åtgärder som utförs löpande under året. Bland annat finns åtgärder för
att förbättra den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, åtgärder omfattande
enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark samt säkerhetsskapande åtgärder inom
centrala staden.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Resor till fots till 116,2 mnkr.
Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

Resor med cykel omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten för cyklister såsom pendlingscykelvägar och övergripande cykelvägar.
Det ingår även ett antal åtgärder som sker löpande under året i takt med att behov
identifieras såsom cykelparkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder och belysningsåtgärder.
Utgångspunkten för investeringsområdet är cykelprogrammet och förvaltningen arbetar
med att nå dess mål, vision och strategier inom trafikkontorets alla
verksamhetsområden.
Under den senaste planperioden har ett större antal genomförandestudier för cykelbanor
genomförts och flera cykelsträckor planeras att byggas ut under 2020-2023. Ett antal
projekt inom Sverigeförhandlingen återfinns inom investeringsområdet.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Resor med cykel till 498,2
mnkr. En budgeterad inkomst på 46,7 mnkr innebär ett investeringsnetto på 451,5 mnkr.

Resor med kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till
hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik (buss och vattenburen kollektivtrafik)
och pendelparkering. Investeringsområdet innefattar även åtgärder som begränsar
negativa aspekter såsom buller och vibrationer från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder
inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras,
såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer.
Flertalet projekt som berör skärgårdstrafiken samt spårinvesteringar är beroende av att
finansieringsavtal tecknas med Västtrafik.
I investeringsområdets budget för planperioden ingår åtgärden Anpassning av
spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet som tidigare återfanns inom
reinvestering.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Resor med kollektivtrafik till
273,0 mnkr. En budgeterad inkomst på 22,2 mnkr innebär ett investeringsnetto på 250,8
mnkr.

Resor med bil innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa
effekterna av biltrafiken. Exempel på åtgärder inom investeringsområdet är
trafiksäkerhetshöjande åtgärder där trafikosäkra korsningar görs om till
cirkulationsplatser samt åtgärder för att hantera bullerproblematik kopplad till biltrafik.
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Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Resor med bil till 226,3 mnkr.
En budgeterad inkomst på 2,0 mnkr innebär ett investeringsnetto på 224,3 mnkr.

Näringslivets transporter omfattar ett antal åtgärder som är kopplade till frakttrafik i
skärgården och transporter i staden.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Näringslivets transporter till
146,3 mnkr. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.
KomFram Göteborg är en samverkansplattform för Göteborgs Stad genom
trafikkontoret samt Trafikverket och Västtrafik. Syftet med uppdraget är att samplanera
byggprojekten i tid och rum samt att identifiera och samordna övergripande åtgärder
och kommunikation som rör tillgänglighet och framkomlighet. Inom KomFram
Göteborg finns det investeringsmedel som nyttjas för åtgärder som syftar till att
underlätta framkomligheten för göteborgarna under den kommande tidens
stadsomvandlingsprojekt.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för KomFram till 109,0 mnkr.
Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.
Goda Stadsmiljöer innefattar åtgärder med fokus på att gator, torg och ytor mellan
husen är goda miljöer att leva, verka och vistas i. Åtgärderna omfattar exempelvis
upprustning av lokala torg och platser, möblering längs stadens gator och torg,
trygghetsskapande åtgärder samt gågator. Det är ett nytt investeringsområde.
Åtgärderna inom detta investeringsområde utfördes i tidigare investeringsplaner inom
investeringsområdet med benämning Fotgängarstaden.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Goda Stadsmiljöer till 85,5
mnkr. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.
Reinvestering/upprustning omfattar åtgärder inom investeringsområdena
Spårvägsbanan, Byggnadsverk, Belysning/energieffektivisering samt Gator och vägar
och handlar till största delen om att återställa utslitna anläggningar till ursprungligt
skick. Även här finns en del pottpengar, men de flesta åtgärderna är namngivna och
specifika. Nedan beskrivs de ingående investeringsområdena inom
Reinvestering/upprustning.
Reinvestering/upprustning av spårväg innefattar insatser som växel- och/eller spårbyte,
spårkomplex, gnisselåtgärder och kontaktledningsarbeten. Åtgärderna inom
reinvestering/upprustning av spårväg bekostas av Västra Götalandsregionen eftersom de
ingår i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. I investeringsområdet inryms även att
förstärka överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen
bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av
spårväg till 353,5 mnkr. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.
Reinvestering/upprustning av byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand
om stadens byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor
och stödmurar. En stor insats planeras för att rusta upp kanalmurarna, ett projekt som
sträcker sig över många år framöver. Befintliga kanalmurar är sedan i början av 1800talet och upprustningen är komplex då den består av flera delsträckor, varav flera har
stor trafikpåverkan under byggtiden. En annan stor åtgärd i investeringsområdet är
upprustning av Gullbergskulverten.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av
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byggnadsverk till 734,4 mnkr. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i
underlaget.
Reinvestering/upprustning av belysning samt energieffektivisering omfattar åtgärder
kopplade till upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom
utbyte av uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva
alternativ. Andra åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte av
järnbandskabel omfattas också inom investeringsområdet.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av
belysning till 413,5 mnkr. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.
Reinvestering/upprustning av gator och vägar är åtgärder kopplade till upprustning av
gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten. Åtgärderna handlar framförallt om
beläggningsarbeten men också om upprustning av väganläggningar som till exempel
farthinder, upphöjda övergångsställen och brunnar. Åtgärder kan också omfatta
justering och trimning av vägmiljön för att säkerställa fullgoda helhetslösningar.
Totalt över planperioden uppgår investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av
gator och vägar till 743,1 mnkr. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i
underlaget.
Namngivna projekt
Trafiknämndens namngivna projekt omfattar åtgärder av större karaktär och som får en
särskild budget. De kan också vara komplexa utifrån en eller flera aspekter som till
exempel ekonomi, geografi, kommunikation med mera. Här finns exempelvis projekt
inom Västsvenska paketet samt de omfattande kollektivtrafikprojekten inom
Sverigeförhandlingen. Projekten sorteras under fem rubriker, Trafiknämnden, Koll2035,
Sverigeförhandlingen, KomFram samt Västsvenska paketet. Generellt gäller för
namngivna projekt att de genomförs i tre steg, genomförandestudie, projektering och
byggnation.
Trafikkontoret grundar sin projektverksamhet på metodiken XLPM. XLPM har ett antal
grundprinciper att följa för att få en projektverksamhet att fungera kontinuerligt och så
personoberoende som möjligt. En av dessa handlar om att välja rätt angreppssätt på det
arbete eller den åtgärd som skall genomföras. Väljer man det mest passande sättet att
styra och leda så skapar man goda förutsättningar för att lyckas och med optimal nivå på
sin insats resursmässigt och administrativt. För de namngivna projekt trafikkontoret
gjort en klassificeringsbedömning på redovisas vald klass i investeringsplanen. A
innebär mycket låg komplexitet, där arbetet lämpligen bedrivs i uppdragsform, och E
innebär mycket hög komplexitet, där arbetet lämpligen bedrivs i programform.
Namngivna projekt - Trafiknämnden
Skeppsbron etapp 2
Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden. Efter
detaljplanen antogs 2014 har trafikkontoret tagit fram en genomförandestudie för
området, vilken godkändes av trafiknämnden i februari 2018. För att inte förhindra
framdriften av programmet påbörjades redan under hösten 2017 förprojektering av
bland annat delar som måste samordnas med utbyggnaden av Parkeringsbolagets
parkeringsgarage och de nya kvarteren och som har med mark- och
grundläggningskonstruktioner att göra. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 att
ytterligare en genomgång av investeringsnivån i projektet ska göras. Detta arbete pågår
och beräknas vara klar i början på 2020.
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Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Kvillebäcken
Arbete pågår med att ta fram en genomförandestudie för Stråket Hjalmar
Brantingsgatan, delen Hisingsbron - Kvillebäcken. Syftet med genomförandestudien är
att i detalj utreda hur stråket mellan Hisingsbron och Kvillebäcken ska fungera och hur
det kan byggas ut. Målet är att skapa en sammanhållen innerstad där Hjalmar
Brantingstråkets stadsmässighet blir en länk mellan södra och norra Göteborg över
älven och en länk mellan stadsdelarna på Hisingen. Beslut har i mars och juni tagits om
uppdaterade planeringsförutsättningar. De nya planeringsförutsättningarnas påverkan på
tid, kostnad och innehåll håller på att studeras. Åtgärden har starka beroende med
närliggande exploateringsprojekt och de delar som är relaterade till exploateringen i
området föreslås finansieras av exploateringsekonomin.
Stadsutveckling Station Haga
Åtgärden omfattar spår inklusive hållplatslägen för spårvagn och buss, underjordiskt
cykelgarage, Arkitektbron över vallgraven, samt allmän plats i anslutning till
Västlänkens station Haga samt norr om Rosenlundsbron. Kommunfullmäktige fattade
investeringsbeslut för åtgärden 2019. Projektering och byggnation av spår utförs av
Trafikverkets projekt Västlänken liksom projekteringen av underjordiskt cykelgarage.
Projektering av allmän plats utförs av trafikkontoret och påbörjas hösten 2020.
Slakthusmotet – kommunala delar
Slakthusmotet är en del av Västsvenska paketet och är avsett att avlasta leden för
genomfartstrafik genom Gamlestaden i samband med den ombyggnad och
stadsutveckling som sker i området under de kommande åren. Motet kommer att byggas
av Trafikverket och är för närvarande i utredningsskedet. Slakthusmotet – kommunala
delar syftar till att säkerställa tillgängligheten till Gamlestaden och åtgärden genomförs i
samband med att det nya motet byggs.
Torslanda tvärförbindelse
Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik men omfattar även
cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda
torg och Torslandavägen. Tvärförbindelsen ger en ökad framkomlighet, tillgänglighet
och trafiksäkerhet för cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs
Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg.
En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet. En genomförandestudie
har påbörjats hösten 2019.
Namngivna projekt - Koll2035
Cityangöring Ullevigatan-Bangårdsviadukten-E45
Åtgärden omfattat separata busskörfält längs med Ullevigatan- Bangårdsviadukten-E45
och har till syfte att bidra till effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer.
Åtgärden möjliggör effektiva transporter in och ut från centrum.
Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och del av prioriteringsarbetet som pågår i
framtagandet av handlingsplan för att förverkliga Målbild Koll2035. Ett resultat av
prioriteringsarbetet kan bli att åtgärden lyfts ur framtida investeringsplanering.
Handlingsplanen planeras att beredas i trafiknämnden under första halvåret 2020.
Spårväg Alléstråket; Haga–Nordstan
Åtgärden omfattar en två kilometer lång spåranläggning i gata, körbar för buss, samt
följdinvesteringar. Preliminära hållplatser är Avenyn och Polhemsplatsen. Åtgärden
syftar till att avlasta Brunnsparken och möjliggöra att kollektivtrafik tas bort på delar av
Norra Hamngatan. Åtgärden ökar också robustheten i spårvägsnätet. Åtgärdens
framdrift planeras i arbetet tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik,
Mölndals Stad och Partille kommun med att ta fram en handlingsplan för
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kollektivtrafiken. Projektet befinner sig i planeringsskede. Åtgärden är en del av
Målbild Koll 2035 och del av prioriteringsarbetet som pågår i framtagandet av
handlingsplan för att förverkliga Målbild Koll2035. Handlingsplanen planeras att
beredas i trafiknämnden under första halvåret 2020.
Citybuss Kallebäck-Gårdastråket
Åtgärden innebär ett nytt citybusstråk mellan Kallebäck till Svingeln preliminärt via
Sankt Sigfridsgatan, Lisebergs station och Fabriksgatan. Anläggs för att möta behovet
till följd av ett stort bostadsbyggande i Kallebäck och ett växande Gårda.
Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och del av prioriteringsarbetet som pågår i
framtagandet av handlingsplan för att förverkliga Målbild Koll2035. Ett resultat av
prioriteringsarbetet kan bli att åtgärden lyfts ur framtida investeringsplanering.
Handlingsplanen planeras att beredas i trafiknämnden under första halvåret 2020.
Stadsbana Kortedalatunneln; Spårtunnel Kortedala-Alelyckan
För att möjliggöra en större stadsutveckling i Östra Göteborg krävs nya
infrastrukturåtgärder. Åtgärden omfattar en ny anläggning av spårväg i tunnel mellan
Runstavsgatan och Angeredsbanan. Förvaltningen fick i samband med budgetbeslut
2019 i uppdrag att utreda projektet. En återrapportering av resultatet planeras ske till
trafiknämnden under början av 2020.
Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och del av prioriteringsarbetet som pågår i
framtagandet av handlingsplan för att förverkliga Målbild Koll2035. Ett resultat av
prioriteringsarbetet kan bli att åtgärden lyfts ur framtida investeringsplanering.
Handlingsplanen planeras att beredas i trafiknämnden under första halvåret 2020.
Citybuss Bergsjöstråket; Gullbergsvass-Gamlestan-Bergsjön
Åtgärden innebär ett nytt citybusstråk som binder samman City med Gamlestaden och
Bergsjön genom ett framtida exploaterat Gullbergsvass och ett utvecklat område runt
Kortedalavägen, Almanacksvägen och Bergsjövägen.
Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och del av prioriteringsarbetet som pågår i
framtagandet av handlingsplan för att förverkliga Målbild Koll2035. Ett resultat av
prioriteringsarbetet kan bli att åtgärden lyfts ur framtida investeringsplanering.
Handlingsplanen planeras att beredas i trafiknämnden under första halvåret 2020.
Namngivna projekt - Sverigeförhandlingen
Citybuss – BRT – Backastråket
Åtgärden omfattar ny bussförbindelse mellan Brunnsbo och Backa. Projektet har
påbörjat arbetet inför planerad byggstart 2022. Åtgärden omfattar bussanläggning med
egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg från Balladgatan
till Körkarlens gata. Busstråket ska ansluta till den nya spår- och citybussträckan mellan
Linnéplatsen och Brunnsbo. Projektet är en del av Sverigeförhandlingen.
Citybuss – BRT – Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen
Åtgärden är en förbindelse mellan Lindholmen och Vårväderstorget. Projektet har
påbörjat arbetet inför planerad byggstart 2021. Åtgärden omfattar bussanläggning med
egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg från
Lindholmen till Vårväderstorget via Ivarsbergsmotet. Sträckan är indelad i två etapper.
Första etappen är från Lindholmen till Ivarsbergsmotet och andra etappen från
Ivarsbergsmotet till Vårväderstorget. Projektet är en del av Sverigeförhandlingen.
Spårvägs- och citybusstråk Norra Älvstranden, centrala delen, inklusive Backaplan
och Lindholmsförbindelsen
Åtgärden innehåller spårvägs- och citybusstråk mellan Linnéplatsen och Brunnsbo
inklusive en ny förbindelse över eller under Göta älv. Arbetet med en
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genomförandestudie har påbörjas. Åtgärden innefattar en ny spårväg och
citybussträckning från Linnéplatsen till Brunnsbo via Lindholmen. Sträckningen byggs i
tre etapper; Lindholmen – Frihamnen (med planerad trafikstart 2023), Backaplan –
Brunnsbo (med planerad trafikstart 2030) samt Linnéplatsen – Lindholmen via
Stigbergstorget (med planerad trafikstart 2035). Det finns ännu inget beslut om
förbindelsen kommer att passera under eller över Göta älv. Projektet är en del av
Sverigeförhandlingen.
Stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen
Syftet med Göteborgs stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen är att
utgöra en tvärlänk som överbryggar barriärer och möjliggör en mer sammankopplad
stad. Stadslinbanan skapar nya resmöjligheter som avlastar kollektivtrafiken i centrala
Göteborg. På så sätt förväntas förutsättningar skapas för ett ökat hållbart resande.
Det framkom under genomförandestudien att åtgärdens bedömda totalkostnad ökade
och projektet fick i uppgift att studera alternativa utformningar och inriktningar för en
alternativ linbana.
Efter beslut i Trafiknämnden 2019-11-28 avbryts projektet. I investeringsplanen har
budgeterade medel för 2020 flyttats till 2021 i syfte att inte påverka budgetramen för
namngivna projekt år 2020. Uppdatering sker i samband med rapportering av det
långsiktiga investeringsunderlaget.
Namngivna projekt - KomFram Göteborg
Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk
Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra
vägen till Skånegatan inklusive nödvändiga följdinvesteringar. En genomförandestudie
pågår. Projektet har beviljats statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet.
Namngivna projekt - Västsvenska paketet
Bangårdsförbindelsen
Åtgärden omfattar en ny gatuförbindelse med bro över bangården öster om
Centralstationen mellan Åkareplatsen och Bergslagsgatan. Förbindelsens viktigaste
funktion är att frigöra Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen från genomgående
biltrafik, busstrafik och cykeltrafik, samt att möjliggöra angöring av busstrafik från
bland annat Allén till Bergslagsgatan. Arbetet med att formera organisationen kring
Bangårdsförbindelsen pågår inom Göteborgs stad och en genomförandestudie planeras
att starta upp under 2020.
Gamlestaden etapp 2
Gamlestaden Etapp 2 omfattar en sammanhängande, tät urban kvartersstruktur som
ansluter till en effektiv ny knutpunkt där region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och
cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Etappen omfattar förändringar för
framförallt biltrafiken. Två nya vägbroar över Säveån planeras, viadukten rivs och
ersätts av nya huvud- och lokalgator, för att hantera genomfartstrafiken och skapa
förutsättningar för ett offentligt rum med höga kvalitéer. Den tunnellösning som fanns
initialt har ändrats och projektet arbetar inom detaljplanearbetet med ett förslag utan
tunnel och med att definiera vad som skall ingå i projektet. Processen rörande
tillståndsansökan för miljödom har dragit ut på tiden och detaljplanen har blivit
försenad. Projektet finansieras med investeringsmedel, Västsvenska paketet och
exploateringsmedel.
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Hisingsbron (exkl E45)
Hisingsbron ska ersätta den nuvarande älvförbindelsen Göta Älvbron som har en
begränsad livslängd och måste bytas ut. Den öppningsbara bron får en segelfri höjd på
12 meter. Bron utformas med sex körfält varav två är för kollektivtrafik (spårvagn,
buss) och övriga körfält är för buss och bil. Dessutom ingår dubbelriktade gång- och
cykelbanor på var sida med vistelseytor på brons västra sida.
Projektet har en av kommunfullmäktige beslutad projektbudget och har omfördelat sin
prognos för medelsförbrukning över åren. Tidsförskjutningen beror på flertalet faktorer,
bland annat försening av stålleverans. Den totala prognosen för projektet är oförändrad.
Knutpunkt Korsvägen
Åtgärden avser att skapa, dels en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i
Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar
samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i anslutning till denna
knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Även funktion som cykelgarage
föreslås ingå här. Kommunfullmäktige fattade 2019 ett investeringsbeslut för åtgärden.
Skede projektering startar under 2020 och byggfasen i projektet bedöms kunna ske
kring år 2024, efter det att Västlänken är klara ovan mark. Baserat på
genomförandestudien, kan framtida behov för Korsvägen komma att ändras såväl över
tid som totalvolym. Det är i nuläget enbart finansiering via Västsvenska paketet och
ingen kommunal andel.
Kvilleleden
Projektet omfattar planering, projektering samt utbyggnad av detaljplanen ”Gator i
Backaplan” samt intilliggande områden omfattande den kommunala infrastrukturen som
behöver modifieras då Marieholmsförbindelsen öppnar för trafik 2020. Projektet är även
en förutsättning för ny pendeltågsstation i Brunnsbo samt möjliggör framtida spårväg
mot Brunnsbo.
Projektet delfinansieras av Västsvenska Paketet. I övrigt finansieras projektet via
trafiknämndens investeringsplan. Skedena genomförandestudie och viss projektering
pågår för närvarande i projektet. Projektet har en av kommunfullmäktige beslutad
investeringsbudget.
Nedsänkning av E45 Götaleden
Åtgärden innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan
Stadstjänaregatan – Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på sträckan
Torsgatan – Falutorget. I övrigt omfattar projektet erforderliga ombyggnader av stadens
gatunät i anslutning till Götaleden. Inom staden delas detta projekt upp ekonomiskt
mellan fastighetsnämnden och trafiknämnden i en exploaterings- och en investeringsdel.
Därutöver sker en avräkning mot en central avsättning som kommunstyrelsen tidigare
gjort för projektet motsvarande den del av projektet som avser statlig infrastruktur.
Fördelning av budget mellan investeringsområden
I tårtdiagrammen nedan illustreras fördelningen av investeringsbudgeten mellan de
olika investeringsområdena för planperioden 2020-2023
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Investeringsområden inom Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer innehåller flest
projekt räknat till antal, men då flera projekt är av mindre karaktär uppgår den samlade
investeringsvolymen för investeringsområdet till 11,8 procent av trafiknämndens
investeringsomslutning. Investeringsområden inom Reinvestering utgör en större del av
investeringsomslutningen och har en budgeterad volym på 18,2 procent av total
fördelning.
Investeringsvolymen Namngivna projekt uppgår till 70 procent av den totala
investeringsomslutningen. Projekten inom Västsvenska paketet står för 29,4 procent av
den totala investeringsramen för Namngivna projekt.
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Jämställdhetsberäkning
I samband med framtagande av investeringsplanen för 2020–2023 beräknas
trafiknämndens investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med
beräkningen var att visa hur mycket av trafiknämndens investeringar som fördelar sig på
kvinnor respektive män.
Metoden går ut på att använda de Resvaneundersökningar (RVU) som görs inom ramen
för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver könsuppdelade färdmedelsandelar
för vardags (del)resor för boende i Göteborg 2014 inom gång-, cykel-, kollektiv- och
bil. En ny RVU genomfördes under 2018, men på grund av låg svarsfrekvens har den
tidigare RVU:n från 2014 används även vid årets jämställdhetsberäkning.
För att beräkna jämställdheten inom Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer har
kontoret använt RVU-talen och den totala tilldelningen för respektive
investeringsområde. Undantaget är Näringslivets transporter där åtgärderna riktar sig
mot en specifik näring. Där räknar förvaltningen nyttan som könsneutral 50/50. Detta
gäller även för investeringsområdet KomFram.
När det gäller Reinvestering/upprustning så är åtgärderna kopplade till att återställa en
anläggning till ursprungligt skick och där finns inga RVU-tal att tillgå och därför
beräknas nyttan som könsneutral och delas 50/50.
Namngivna projekt har ofta effekter på flera färdmedel och därför görs en procentuell
bedömning av respektive Namngivet projekts nytta i relation till de olika
investeringsområdena inom Goda Stadsmiljöer och Hållbar mobilitet. Denna procent
används sedan tillsammans med RVU-talen.
Beräkningen visar att fördelningen av nyttan är något större för kvinnor än för män,
fördelningen är 56,9 procent för kvinnor och 43,1 procent för män.

De stora skillnaderna finns att hämta inom Resor till fots, Resor med kollektivtrafik och
Goda stadsmiljöer där kvinnor nyttjar investeringen i större utsträckning än män. Resor
med cykel är det investeringsområde där fördelningen av investeringen är mest jämlik
mellan könen, 48,0 procent för kvinnor och 52,0 procent för män.
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Exploateringsinvesteringar 2020-2023 version 2020
Exploateringsinvesteringar är en följd av den utbyggnad som sker i bostads- och
verksamhetsområden och förutsätter en investeringsvilja hos enskilda exploatörer.
Trafikkontoret utför efter beställning från fastighetskontoret gatuanläggningar på allmän
platsmark och har tidigare haft budgetansvar för den del som avser de skattefinansierade
exploateringar på allmän platsmark. I budgetbeslutet för perioden 2020-2023 har
kommunfullmäktige beslutat att fastighetskontoret får i uppdrag att ansvara för stadens
totala exploateringsekonomi. Trafikkontoret har fortsatt kostnadsansvar för
kapitalkostnader för gatuanläggningarna på allmän platsmark samt ansvarar för drift och
underhåll av dessa. Detta är kostnader som belastar trafiknämndens driftsbudget.
De skattefinansierade gatuanläggningarna uppgår för perioden 2020-2023 till
587,2 mnkr.
Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Totalt planperioden

Exploateringsfinansierad
gatuanläggning på
allmän platsmark

-631,5

-727,9

-600,2

-385,4

-2345,0

Skattefinansierad
gatuanläggning på
allmän platsmark

-202,1

-168,1

-108,4

-108,6

-587,2

Totalt

-833,6

-896,0

-708,6

-494,0

-2932,2

Enligt framtagen rutin får trafikkontoret beställning från fastighetskontoret avseende all
utbyggnad av gatuanläggningar på allmän platsmark. Det gäller även projekt som
Älvstranden Utveckling AB hanterar. Endast ett fåtal projekt som startades upp innan
rutinen antogs hanteras direkt mellan trafikkontoret och Älvstranden Utvecklings AB.
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Bilaga 1

Reviderad budget 2020 (Förslag TN 2020-02-06)
Budget
2019
[mnkr]
Intäkter
Parkering, tillstånd/dispenser
Ledningsers och övr ersättningar
Offentlig plats
Ersättning från Västtrafik
Frakttrafik
Övriga intäkter
Kommunbidrag
Justering kommunbidrag
Färdtjänst
Uppdragsverksamhet färdtjänst
Summa intäkter
Kostnader
Kollektivtrafik
Drift av spår och hållplatser
Underhåll av spår och hållplatser
Drift och underhåll färjetrafik
Drift av infrastruktur (exkl bana)
Underhåll av infrast (exkl bana)
Parkering, tillstånd, dispenser
Reglering; styrning, kommunikation
Planering/utredning
Frakttrafik
Verksamhetsövergripande
Kapitalkostnader, exkl bana
Kapitalkostnader, bana mm
Övriga verksamhetskostnader
Färdtjänst
Uppdragsverksamhet färdtjänst
Summa kostnader
Resultat
Ingående eget kapital
Utgående eget kapital

Budget
2020

Differens
2019-2020

315,3
44,6
49,0
1 163,1
12,0
243,4
811,5
0,0
33,2
140,8
2 812,9

321,3
45,1
55,0
397,5
7,7
292,5
842,9
0,0
35,5
118,4
2 115,9

6,0
0,5
6,0
-765,6
-4,3
49,1
31,4
0,0
2,3
-22,4
-697,0

-805,4
-123,4
-126,4
-5,2
-218,3
-80,6
-86,8
-46,1
-62,2
-16,3
-387,6
-184,1
-125,5
-188,7
-180,5
-175,8
-2 812,9
0,0
80,0
80,0

0,0
-162,4
-118,8
-4,0
-242,8
-87,1
-87,2
-37,9
-52,2
-17,3
-393,0
-192,5
-138,5
-221,2
-239,3
-121,5
-2 115,9
0,0
80,0
80,0

-805,4
39,1
-7,5
-1,2
24,5
6,5
0,4
-8,2
-10,0
1,0
5,4
8,4
13,0
32,5
58,8
-54,3
-697,0
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TRAFIKNÄMNDENS
INVESTERINGSPLAN 2020-2023
VERSION 2020

Summa budget
2020-2023

Budget 2021

Budget 2020

Finansiering

Finansiering
Totalt

Inkomst

Totalt

Inkomst

TN

Extern

Budget 2022

Totalt

Inkomst

TN

Extern

Budget 2023

Finansiering
Totalt

Inkomst

TN

Extern

Finansiering
Totalt

Inkomst

TN

Extern

HÅLLBAR MOBILITET OCH GODA STADSMILJÖER
RESOR TILL FOTS
Summa Resor till fots

116,2

39,1

39,1

38,6

38,6

19,5

Summa Resor med cykel

498,2

46,7

110,7

0,4

110,3

0,4

116,6

1,7

114,9

1,7

177,1

Summa Resor med kollektivtrafik

273,0

22,2

93,1

8,0

85,1

8,0

84,4

6,0

78,4

6,0

57,4

Summa Resor med bil

226,3

2,0

48,4

6,5

41,9

6,5

51,7

51,7

Summa Näringslivets transporter

146,3

17,5

17,5

31,5

Summa KomFram Göteborg

109,0

57,9

57,9

Summa Goda stadsmiljöer

85,5

9,3

Summa Spårvägsbanan

353,5

Summa Byggnadsverk

Summa Belysning och energieffektivisering

19,5

19,0

19,0

RESOR MED CYKEL
13,7

163,4

13,7

93,9

31,0

63,0

31,0

57,4

38,1

8,2

29,9

8,2

64,5

64,5

61,7

-4,5

66,2

-4,5

31,5

51,0

51,0

46,3

46,3

17,0

17,0

17,0

17,0

17,1

17,1

9,3

25,7

25,7

32,2

32,2

18,3

18,3

110,8

110,8

100,9

100,9

71,4

71,4

70,4

70,4

734,4

85,6

85,6

129,5

129,5

177,9

177,9

341,4

341,4

413,5

106,8

106,8

100,8

100,8

99,8

99,8

106,1

106,1

RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK

RESOR MED BIL

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER

KOMFRAM GÖTEBORG

GODA STADSMILJÖER

REINVESTERING/UPPRUSTNING
SPÅRVÄGSBANAN

BYGGNADSVERK

BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING

GATOR OCH VÄGAR
Summa Gator och Vägar

743,1

172,4

172,4

285,0

285,0

143,0

143,0

142,7

142,7

SUMMA TN-INVESTERINGAR

3 699,0

70,9

851,6

14,9

836,7

14,9

981,6

7,7

973,9

7,7

910,8

13,7

897,1

13,7

955,0

34,7

920,3

34,7

SUMMA TN-NAMNGIVNA PROJEKT

8 638,3

3 569,5

1 713,3

824,4

888,9

824,4

2 632,7

969,8

1 662,9

969,8

1 969,2

870,8

1 098,4

870,8

2 323,0

904,5

1 418,6

904,5

294,3

111,6

40,3

22,3

18,0

22,3

62,8

33,9

28,9

33,9

127,5

36,8

90,7

36,8

63,7

18,6

45,1

18,6

NAMNGIVNA PROJEKT
INDEXREGLERING TN-NAMNGIVNA PROJEKT
SUMMA INDEXREGLERING TN-NAMNGIVNA PROJEKT

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING (1%)
SUMMA KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING (1%)

44,4

10,6

10,6

10,9

10,9

11,3

11,3

11,6

11,6

-2 535,2

-605,9

-605,9

-616,3

-616,3

-852,2

-852,2

-460,8

-460,8

BUDGETREGLERINGSPOST (-20%)
SUMMA BUDGETREGLERINGSPOST (- 20%)

BUDGETREGLERINGSPOST (utifrån periodiserad budget)
0

0

413,6

312,8

100,8

312,8

-606,7

10 140,9

3 752,0

2 423,5

1 174,4

1 249,1

1 174,4

Netto

6 388,9

Netto

1 249,1

SUMMA TN-EXPLOATERING

587,2

587,2

202,1

202,1

SUMMA FN-EXPLOATERING

2 345,1

2 345,1

631,5

631,5

SUMMA INVESTERINGAR OCH
EXPLOATERINGAR

13 073,1

6 684,2

3 257,1

2 008,0

Netto

6 388,9

Netto

1 249,1

SUMMA BUDGETREGLERINGSPOST (utifrån periodiserad budget)

SUMMA TRAFIKNÄMNDEN

178,3

-785,04

178,3

1 242,2

58,0

1 184,2

58,0

-1 049,0

2 465,0

1 189,7

1 275,3

1 189,7

Netto

1 275,3

202,1

168,1

168,1

631,5

727,9

727,9

2 008,1

3 361,0

2 085,7

Netto

1 275,3

-549,1

-499,9

-549,1

3 408,9

979,3

2 429,6

979,3

Netto

2 429,6

1 843,5

408,6

1 434,9

408,6

Netto

1 434,9

168,1

108,4

108,4

108,4

108,6

108,6

108,6

727,9

600,2

600,2

600,2

385,4

385,4

385,4

2 085,7

4 117,5

1 687,9

1 687,9

2 337,5

902,6

Netto

2 429,6

Netto

1 434,9

TN-EXPLOATERING
FN-EXPLOATERING

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0% per år

1 249,1

1 275,3

2 429,6

1 434,9

902,6
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TN-INVESTERINGAR 2020-2023
VERSION 2020

Bidrar till
gröna
obligationer

Skede
GFS, Proj, Prod, Löpande
2020

2021

2022

2023

HÅLLBAR MOBILITET OCH GODA STADSMILJÖER
RESOR TILL FOTS
Ospecificerade investeringsmedel Resor till fots
Trafiksäkerhet och framkomlighet
Trafiksäkerhetsåtgärder
Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar
Kompletterande belysning
Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik
Säkerhetsskapande åtgärder centrala staden
Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan
Kaponjärbron
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighetsåtgärder
RESOR MED CYKEL
Ospecificerade investeringsmedel Resor med cykel
Pendelcykelbanor
Övergripande medel pendelcykelbanor
Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen
E 20, Olskroken-Munkebäck
Torpavallsgatan/Billerudsgatan
Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen
Tuvevägen, Björlandavägen-Wieselgrensgatan, pendlingscykelbana
Övergripande cykelvägnät
Övergripande medel cykelbanor
Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan **
Engelbrektsgatan, Arkivgatan -Södra Vägen **
Sten Sturegatan **
Toredalsgatan, Hj Brantingsg - Toleredsg
Kärralundsgatan, Ulfsparregatan-Delsjövägen
Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron
Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan
Älvsborgsgatan, Mariagatan - Karl Johansgatan
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo
Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden
Björlandavägen, St;Olofsgatan - Toredalsgatan
E20/Fräntorp
Rosengatan
Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv
Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan
Förstamajgatan
Karl Johansgatan, Kustgatan-Såggatan, cykelfartsgata
Saknade korta länkar
Saknade korta länkar
Gång- och cykelväg i anslutning till detaljplaner
Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner
Trafiksäkerhet & Framkomlighet
Cykelpaket
Cykelvägvisning och orienterbarhet
Trafiksignaler
Cykelbarometer
Cykelparkering
Cykelparkering
Säker cykelparkering på Drottningtorget
Cykelparkeringshus vid Gamlestads Torg
Belysning
Belysning på cykelvägnät
Cykelbroar
Ågrändsbron
Cykelbro Svingeln-Gullbergsvass
Cykelbro Brunnsbo-Ringögatan
Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen
Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen)
Sverigeförhandlingen
Norra älvstarnden, Älvsborgsbron - Hisingsbron
Nya Allén (start 2025)
Sahlgrenska-Mölndal (Ehrenströmsgatan)
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan (start 2024)
Backaplan - Bräckemotet (Yrvädersgatan till Bräckemotet)
Annedalsmotet - Götaplatsen
Stigberget - Saltholmen
Backaplan - Kärra

x

Löpande

x
x
x
x
x
x
x

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Prod
Proj/Prod

Prod

x

Löpande

x

Löpande

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Löpande
Prod
Proj/Prod
Proj
GFS/Proj
Prod

Prod
GFS
Proj
Prod
Prod

Prod
Prod
Prod
Prod

Löpande
Prod
Proj
Prod
Prod

Proj/Prod
Prod
Prod
Prod
Prod
Proj
Prod
Proj/Prod
Prod
Prod
Prod
Prod
GFS
Proj
GFS
Proj
GFS
Proj
Prod

Prod

Prod

Prod
Prod
Prod

x

Löpande

x

Löpande

x
x
x
x

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

x
x
x

Löpande
Prod

Proj/Prod
Prod

Löpande

x
x
x
x
x
x

GFS

x
x
x
x
x
x
x
x

GFS

GFS
GFS
GFS

Proj

Proj

Prod
GFS
GFS
GFS

Proj
Proj
Proj
GFS

Prod

Prod

GFS

Proj/Prod

Proj/Prod
Prod
Proj
Prod
Prod
Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
GFS
Proj
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RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK *
Ospecificerade investeringsmedel Resor med kollektivtrafik
Förbättrad framkomlighet
Pott för förbättrad framkomlighet
Framkomlighet Övre Husargatan bussgata
Electricity
Övergångsspår i spårvägsbana*
Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
Pendelparkeringar
Pendeparkeringar egen regi
Pendelparkeringar Västsvenska Paketet
Pendelparkering Nymånegatan
Anslutande vägar vid pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet
Cykelparkeringar vid pendelparkeringar
Buller
Torgny Segerstedtsgatan, delen Göta Älvsgatan- Tallstigen 2 gräs
Hjalmar Brantingsgatan, Wieselgrenspl.-Gropegårdsg gräs i spår
Bullervall Björlandavägen, Sankt Olofsgatan-Swedenborgsplatsen
Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö.
Bullerskydd i anslutning till förskolor
Vibrationsåtgärder
Bullervallar/skärmar
Gräs i spår/vallar
Vattenburen kollektivtrafik *
Vattenburen kollektivtrafik (dykdalber)
Donsö hamn och flytbrygga
Pumpgatans flytbrygga
Brännö Rödsten flytbrygga
Nybyggnation av dykdalber Lindholmen Stenpiren
Belysning
Belysning vid hållplatser
Hållplatser
Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet *
Brunnsbo station
Cykelparkeringar vid hållplats
RESOR MED BIL
Ospecificerade investeringsmedel Resor med bil
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet/framkomlighet
Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen
Cirkulation Tuvevägen/Minelundsvägen
Cirkulation Nymånegatan
Korsning Assar Gabrielssons väg
Cirkulation Kärramotet
Uppkopplade trafiksignaler
Vägvisning för bil
Askims stationsväg
Buller & Vibrationer
Pott bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö
Pott bullervallar/skärmar
Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm, Västra Palmgrensgatan
Torgny Segerstedtsgatan bulleråtgärder norra delen etapp 1B
NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER
Ospecificerade investeringsmedel Näringslivets transporter
Lastkajer
Pott lastkajer
Brännö Rödsten lastkaj
Donsö lastkaj
Vrångö lastkaj
Terminaler
Fiskebäcksterminalen
Anslutningar
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut
KOMFRAM GÖTEBORG *
Ospecificerade investeringsmedel KomFram Gbg
KomFram Göteborg
Delsjövägen stabilitetsåtgärder
KomFram Göteborg
Ny bytespunkt Liseberg *

Bidrar till
gröna
obligationer

Skede
GFS, Proj, Prod, Löpande
2020

2022

Löpande
Prod
Löpande
Prod

x

Löpande

x
x
x
x
x

Löpande
Löpande

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Prod
Löpande
Löpande
Prod
Prod
Prod

Proj
Prod
Proj
Proj

Prod
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Prod
Prod
Prod
Prod

Löpande

x
x
x
x

2023

Löpande

x
x
x
x
x

2021

Prod
Proj

Prod

Prod

Prod

Löpande
Löpande
Löpande
Proj
Prod
Prod
Prod
GFS
Prod

Proj

Prod

Prod

Löpande
Löpande
GFS
GFS/Proj

Proj

Löpande
Löpande
Prod
Proj/Prod

Prod

Löpande

Proj/Prod
Proj/Prod
Prod

Löpande
Prod
Prod

Prod
GFS

Proj

Prod

Löpande
Prod
Löpande
Prod

Prod
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GODA STADSMILJÖER
Ospecificerade investeringsmedel Goda stadsmiljöer
Goda Stadsmiljöer
Stadsmiljöåtgärder
Stadsmiljöåtgärder i Fredsstan
Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen
Stadsmiljöåtgärder Landsvägsgatan (inkl Ernst Ljunggrens plats)
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats
Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder
Trygghetsskapande åtgärder (sdn)
Sittplatser i gångstaden (möblering)
Gågata Tredje Långgatan
Hammarkullestationen

Bidrar till
gröna
obligationer

Skede
GFS, Proj, Prod, Löpande
2020

2021

2022

2023

Löpande

GFS

GFS
GFS

Löpande
GFS
Proj
Proj/Prod
GFS
Proj
Prod
Löpande
Löpande
Löpande
Proj/Prod
Prod
Proj
Prod

Prod
Proj
Prod

Prod

REINVESTERING/UPPRUSTNING
SPÅRVÄGSBANAN *
Ospecificerade investeringsmedel Spårvägsbanan
Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan
Övergripande åtgärder för att upprätthålla standard på bana
Strömmatning till spårväg
Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar
Ny signal o växelstyrning
Hammarkullen brandskyddsåtgärder
Kollektivtrafik buss - spårväg
Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustning
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Getebergsäng, inkl hållplatsupprustning
Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen
Kollektivtrafikstråk Parkgatan, Haga Station - Järntorget Samordnas med Haga Station.
Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroktorget
Byte av spårkomplex
Byte av spårkomplex Rebergsplatsen
Byte av spårkomplex Stigbergstorget
Planerat underhåll spårvägsbanan
Planerat underhåll spårvägsbanan
BYGGNADSVERK *
Ospecificerade investeringsmedel Byggnadsverk
Reinvestering inre vattenvägar
Övergripande upprustning av inre vattenvägar/kanalmurar
Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16)
Renovering av flytbrygga Klippan*
Renovering av flytbrygga Eriksberg*
Renovering av flytbrygga Rosenlund*
Renovering av flytbrygga Vrångö*
Renovering av flytbrygga Lindholmen*
Renovering av flytbrygga Slottsberget*
Renovering av flytbrygga Lilla Bommen*
Sannegården spontkaj västra kajen (1480-9004-4)
Gullbergskajen (1480-9021-1-11)
Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1)
Reinvestering Broar och tunnlar
Höjning av broar till rådande norm
Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1)
Brunnsparksbron (1480-2030-1)
Varbergsbron (1480-1041-1)
Frölundatunneln (1480-3044-1)*
Dämmebron (1480-1014-1)
Sommarvädersgatan, Önskevädersgatan (1480-2622-1)
Gullbergs Strandgata (1480-1053-1)
Spårvägsbro Marklandsgatans hpl (1480-3038-1)*
Olskroken GC-bro (1480-2083-1)
Upprustning av gångbroar vid Landala torg
Upprustning av broar i Önnered
Sagogången (1480-2607-1)
Paket upprustning av broar
Upprustning Kungstensmotet, bro över västerleden
Upprustning av broar i Fiskebäck
Upprustning av bro över Dag hammarskjöldsleden
Paket Munkebäck underhåll
Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1)
Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1)
Paket Högsbo/Frölunda C underhåll
Orgelgatan, Marconigatan (1480-3043-1)*
Flatåsmotet rampväg (1480-1097-1)
Paket Hjällbo/Rannebergen underhåll
Rannebergsvägen (1480-2348-1)
Eriksbo (1480-2307-1)

Löpande

Proj/Prod Proj/Prod
Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/prod
Prod
Proj

Prod
Proj
Proj

Proj
Prod

Prod
Proj

Prod

Proj

Prod

Prod
Löpande
Löpande

Proj
Prod
Proj

Proj
Proj
Prod
Prod
Proj
Prod
Proj
Proj
Proj

Löpande
Proj
Prod
Prod
Proj
Proj

Prod
Proj

Prod
Prod
Proj

Prod

Prod
Proj
Proj

Proj

Prod

Prod
Prod
Proj
Proj

Prod
Prod

Prod
Prod
Prod
Prod
Proj
Proj

Prod
Prod
Proj

Prod
Prod

Prod
Prod
Proj
Proj
Proj
Proj

Prod
Prod

Proj
Proj

Prod
Prod

Prod
Prod
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Bidrar till
gröna
obligationer

Paket Önnered 1 underhåll
Sjupundsgatan (1480-2032-1)
Skattegårdsvägen, Önneredsvägen (1480-2064-1)
Västes gata (1480-2112-1)
Juvelgatan (1480-2048-1)
Skattegårdsvägen (1480-2049-1)
Safirgatan (1480-2056-1)
Paket Frölunda O och S underhåll
Knapegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1)
Radiovägen (1480-2053-1)
Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1)
Billdals Lövskogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1)
Näsets badväg (1480-2150-1)
Paket Angered 1 underhåll
Kanelgatan (1480-2354-1)
Kryddvägen (1480-2355-1)
Galaxgatan (1480-1326-1)
Västerslänt (1480-2327-1)
Paket Liseberg underhåll
Underåsbron (1480-1035-1)
Vallhallabron (1480-1042-1)
Paket Angered/Backa underhåll
Fjällviolen (1480-2345-1)
Grusåsvägen (1480-2369-1)
Bäckebolsmotet (1480-1606-1)
Paket Tingstad underhåll
Partihandelsgatan Gullbergsmotet (1480-1057-1)
Marieholmsgatan (1480-1011-1)
Konstbyggnader, övriga konstruktioner
Prospect Hill Förstärkning av stödmur för att öka TS (vägräcke)
Upprustning av Gullbergskulverten
Bullerskyddsskärmar vid Torparmotet
Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen
Stödmur Skansen Lejonet (1480-4049-1)
Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1)
Järntorget byggnad
Paket Backa underhåll
Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5)
Transportgatan (1480-2648-1)
Planerat underhåll Byggnadsverk
Pott - Planerat underhåll byggnadsverk
Planerat underhåll Färjetrafik
Höjning del av kaj Köpstadsöbryggan *
Reinvestering dykdalb Styrsö Bratten *
BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING
Ospecificerade investeringsmedel Belysning och Energieffektivisering
Upprustning av belysning
Kablifiering av luftledning
Färdigställande av projekt i gränsland
Belysning gångstråk och gångtunnlar
Ersätta järnbandskabel
Knutpunkt för kollektivtrafiken
Upprustning av trafiksignaler
Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler
Energieffektivisering av belysning
Energieffektivisering av belysning

Skede
GFS, Proj, Prod, Löpande
2020

2021

2022

Proj
Proj
Proj
Proj
Proj
Proj

Prod
Prod
Prod
Prod
Prod
Prod

2023

Proj
Proj
Proj
Proj
Proj

Prod
Prod
Prod
Prod
Prod

Proj
Proj
Proj
Proj

Prod
Prod
Prod
Prod
Proj
Proj
Proj
Proj
Proj
Proj
Proj

Prod
Proj/Prod
Prod
Prod
Proj

Proj

Prod

Prod
Proj
Prod

Prod

Prod

Proj
Proj
Prod

Prod

Prod
Prod
Löpande
Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod

Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod
Prod

Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod

Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod
Proj/Prod

x

Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod

x

Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod

GATOR OCH VÄGAR
Löpande
Ospecificerade investeringsmedel Gator och Vägar
Reinvestering i gator och vägar
Underhållsbeläggning
Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Underhållsbeläggning cykelvägar
Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Reinvesteringar i gatuanläggningar
Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet.
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Skede
GFS, Proj, Prod, Löpande

Komplexitet
(A-E)

Summa budget
2020-2023

2020

2021

2022

2023

Totalt

Inkomst

Proj
Proj
Proj/Prod
GFS
GFS

Proj
Proj/prod
Proj/Prod
Proj
GFS

Proj/Prod
Proj
Proj/Prod
Proj
Proj

Proj/Prod
Proj
Proj
Proj
Prod

869,0
590,0
425,6
16,2
16,0

113,0

GFS
GFS
GFS

GFS
GFS/Proj
Proj/Prod

GFS
Proj

16,4
40,0
194,4
33,1
54,7

Av
kommunfullmäktige
beslutad
riskreserv

Totalt

Inkomst

11,0

Ja

22,0
40,0
170,2

Budget 2020

Budget 2021

Finansiering
TN

Extern

11,0
40,0
170,2

11,0

Budget 2022

Finansiering
Totalt

Inkomst

33,0
100,0
6,2
5,3
3,1

16,5

TN

Extern

16,5
100,0
6,2
5,3
3,1

16,5

Budget 2023

Finansiering
Totalt

Inkomst

113,0
200,0
166,1
5,4
9,8

56,5

TN

Extern

56,5
200,0
166,1
5,4
9,8

56,5

Finansiering
Totalt

Inkomst

701,0
250,0
83,0
5,5

29,0

TN

Extern

672,0
250,0
83,0
5,5

29,0

TN-NAMNGIVNA PROJEKT
Namngivna projekt - Trafiknämnden
Skeppsbron etapp 2
Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Kvillebäcken
Stadsutveckling Station Haga
Slakthusmotet - kommunala delar
Torslanda Tvärförbindelse
Namngivna projekt - Koll2035
Cityangöring Ullevigatan-Bangårdsviadukten-E45
Spårväg Alléstråket; Haga–Nordstan
Citybuss Kallebäck-Gårdastråket
Stadsbana Kortedalatunneln, Spårtunnel Kortedala-Alelyckan
Citybuss Bergsjöstråket, Gullbergsvass-Gamlestan-Bergsjön
Namngivna projekt - Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket
Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen)
Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen
Sverigeförhandlingen - Stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen
Namngivna projekt - KomFram Göteborg
Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk **
Namngivna projekt - Västsvenska paketet
Bangårdsförbindelsen
Gamlestaden etapp 2
Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)
Knutpunkt Korsvägen
Kvilleleden
Nedsänkning av E45 Gullbergsvass

C
C

E

GFS
GFS
GFS
GFS/Proj

E

E
D

D

Proj
Prod
Prod
Prod
GFS/Proj/ GFS/Proj/ GFS/Proj/
GFS/Proj
Prod
Prod
Prod
GFS/proj
Prod
Proj

Proj/prod

Prod

GFS
Proj/prod
Prod
Proj
Proj/prod
Prod

GFS/Proj
Prod
Prod
Proj
Prod
Prod

Proj
Prod
Prod
Proj
Prod
Prod

SUMMA TN-NAMNGIVNA PROJEKT
Indexpott för namngivna projekt (1,0 % )
Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0% per år
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik, vilken helt eller delvis finansieras av Västra Götalandsregionen.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet

460,0
203,0

3,1

5,0
21,2

345,0
152,2

9,0
4,0

6,8
3,0

2,3
1,0

6,8
3,0

1 073,0

804,8

47,9

36,0

11,9

36,0

825,7

453,1

200,1
Proj/prod
Prod
Prod
Prod

3,1

10,0

118,0
465,4
2 286,8
165,6
546,5
38,8

74,2
465,4
722,9
165,6
273,3

5,8
35,5
647,3
5,2
73,9

551,4

8 638,3
294,3

3 569,5

1 713,3

824,4

111,6

40,3

22,3

Ja
Ja
Ja
Ja

30,0
30,0

10,0
10,0

233,3
23,2

77,8
7,8

233,3
23,2

382,0

286,5

95,5

286,5

576,6

432,4

144,2

432,4

26,4
200,0

60,3
10,8

27,2
10,8

33,1

27,2
10,8

40,0
90,4

100,0
97,1

100,0
48,6

48,5

100,0
48,6

49,9
453,1

114,8

75,3

824,4

2 632,7

969,8

18,0

22,3

62,8

33,9

33,1
27,6

311,0
31,0

16,6

888,9

73,9
14,1

33,1
27,6
75,0
96,0

372,6

947,8

27,1

11,0
25,0

25,0
32,0

49,9

14,8
219,1
75,6
20,4
60,4

27,1

11,0
25,0

75,0
96,0

453,1

20,1
219,1
1 023,4
20,4
120,8
7,6

5,4
10,0
173,2

100,0
128,0

66,5

5,8
35,5
647,3
5,2
73,9

5,4
10,0
173,2

30,0
30,0

825,7
75,3

10,0

5,8
35,5
1 198,7
5,2
147,8
14,1

40,0
40,0

5,0
21,2

114,8

14,8
219,1
75,6
20,4
60,4

31,8
200,0
64,7
40,0
180,8
17,1

26,4
200,0

1 662,9

969,8

1 969,2

870,8

1 098,4

870,8

2 323,0

904,5

1 418,6

904,5

28,9

33,9

127,5

36,8

90,7

36,8

63,7

18,6

45,1

18,6

5,3

60,4
7,6

5,4
64,7

40,0
90,4

90,4
17,1
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TN-EXPLOATERING
Amhult C etapp 2 H - II474
Backavägen backaplan, bostäder, handel mm - II450
Carlandersplatsen H - II159
Distansgatan/Marconigatan
Eklandagatan
Fixfabriken - IB1057
Fjällbogatan, förskola - IB330
Frihamnen, Lundby bostäder, kontor - IB299
Frihamnen 2 , Lundby bostäder, kontor - IB1111
Gamlestadens fabriker H - IB214
Gamlestads Torg H - IB213
Gamlestads Torg, etapp 2 H - IB217
Garantibesiktningar
Gibraltargatan, studentbostäder och förskola H - IB223
Gunnestorpsvägen, Tuve, bostäder, dp, H jubel - IB1072
Gåsagången - IB1095
Hagens Prästväg - IB1082
Hammarkulletorget - IB1086
Karlavagnsplatsen - IB1011
Kv. Gösen, handel o bostäder - II212
Litteraturgatan, Backa, bostäder, dp, H - IB1006
Lysevägen
Norra Masthugget, väster om Järnvågsgatan - IB186
Nya Munkebäck H - IB256
Olof Asklunds gata - IB1069
Rävbergsvägen - IB276
Selma Lagerlöfs Torg, bostäder, handel m.m H - IB495
Sisjö Centrum, verksamheter H - II242
Skra Bro, bostäder, handel mm H - IB489
Smörslottsgatan, Robertshöjdsgatan - IB1073
Sunnerviksgatan, förskola H - IB461
Torpagatan H - IB259
Traneredsvägen, Rud, verksamheter, dp, H - II1006
Tuve centrum 1, bostäder H - IB457
Volvo Lundby verksamheter - II1017
Västra Länsmansgården, bostäder H - IB451
Öster om Bellevue H - IB304
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Adventsvägen, Kortedala, bostäder, dp, jubel, H - IB1029
Backavägen, handel mm dp H - II450
Beväringsgatan, förskola H - IB331
Bielkegatan, förskola H - IB216
Biskopsgatan, Ludby, förskola, dp, H - IB1052
Biskopsgården, bostäder mellan södra o norra H - IB450
Biskopsgårdens industriområde H - II463
Björkhöjdsskolan, bostäder och förskola H - IB210
Briljantgatan, Tynnered, bostäder, dp, jubel, H - IB1039
Carlandersplatsen H - II159
Celsiusgatan, Lundby, bostäder & verksamheter dp H - IB296
Dahlströmsgatan Godhemsberget bostäder dp jubel H - IB1056
Danska Vägen, Lunden, bost, verksamheter, dp, H - IB1035
Distansgatan/Marconigatan, Järnbrott, dp, jubel, H - IB1017
Div kompl i redan utbyggda industriområden H - II514
Div kompletteringar i redan utbyggda bostadsomr H - IB514
Dr Bex gata, centrum, studbostäder, dp, H - IB1025
Ebbe Lieberathsgatan, väster om, dp, jubel, H - IB1049
Eklandagatan/Bergsprängareg, Krokslätt, bostad H - IB1060
Falkenbergsgatan, bostäder och verksamheter H - IB272
Fiskebäcksvägen, norra, Fiskebäck, BmSS, dp H - IB283
Fixfabriken, bostäder, dp, jubel, H - IB1057
Fredrikdalsgatan, söder om, Krokslätt, bost m.m H - IB298
Frihamnen, Lundby,bostäder, kontor, park m.m dp H - IB299
Fyrklöversgatan, Lundby, bostäder, dp, jubel, H - IB1043
Gamlestadens fabriker H - IB214
Gamlestads Torg H - IB213
Gamlestads Torg, etapp 2 H - IB217
Gibraltarvallen H - II244
Gitarrgatan, Rud, bostäder dp, jubel, H - IB1021
Grafiska vägen Tändsticksfabriken bostäder mm dp H - IB291
Gråberget, Stortoppsgatan/Kabelgatan H - IB179
Grönebacken, centrala Kyrkbyn, bostäder, dp, H - IB1007
Guldhedsgatan, Guldheden, förskola & bostäder dp H - IB1054
Gullyckevägen, Askim, BmSS, dp, H - IB1079
Gunnestorpsvägen, Tuve, bostäder, dp, H jubel - IB1072
Gunnilse Centrum H - IB376
Gårdsten centrum, bostäder, dp, jubel, H - IB1071
Gåsagången, Backa, bostäder o skola, dp H 5400 - IB1095
Götaleden, Gullbergsvass, bostäder, dp H - IB279
Hagens prästväg, förskola, dp, H - IB1082
Halvorsäng verksamheter vid H - II477
Hammarkulletorget, Hjällbo, bost, verks dp H 5400 - IB1086
Holtermanska sjukhuset Landala bost lok dp, H 5200 - IB1085
Hovåsterrassen, bostäder H - IB222
Högsbohöjd, Järnbrott, bostäder, dp, jubel, H - IB1055
IAC Sörred H - II478
Järnbrottsmotet, bostäder, verksamheter, dp H - IB1083
Karlagatan, bostäder, dp, H 5200 - IB1032
Karlavagnsplatsen, Lindh, bostäder och verks, H - IB1011
Klövervallsgatan Lundby, bost, dp H - IB1088
Kobbegården, bostäder H - IB237
Kosmosgatan, Bergsjön, bostäder, dp, jubel, H - IB1038
Kullegatan, Krokslätt, förskola, dp H - IB282
Kv Barken H - IB146
Kv Gösen, handel, bostäder mm H - II212
kv Klåvesten H - IB191
Kv Makrillen, bostäder mm H - II211
Kvibergs ängar H - IB302
Lana, norr om, Krokslätt, bostäder och verksamh H - IB297
Lilleby, fritidsstugor och camping H - IB467
Lillhagsparken H - IB498
Lillängsgatan, förskola H - IB231
Lisebergs utvidgning söder ut H - II145
Ljusårsvägen norr om H - II203
Logistikcentrum Hisingsleden H - II480
Lysevägen etapp 2, Torslanda, bostäder, dp H - IB1062
Långedragsvägen/Göta Älvsgatan, Älvsborg, bost H - IB1099
Långströmsgatan kyrkbyn bost dp jub H - IB1040
Mandolingatan, järnbrott dp jubel bostäder H - IB1019
Merkuriusgatan, Bergsjön, bost, fsk , dp, jubel. H - IB1047
Munspelsgatan, Rud, bostäder dp, jubel, H - IB1022
Mölndalsvägen, Krokslätt, studentbost, dp, H - IB1001
Nickelmyntsgatan, Järnbrott, BmSS m.m., dp, H - IB287

Investeringsplan för trafiknämnden 2020-2023 - version 2020

Investeringsplan för trafiknämnden 2020-2023 - version 2020 - Förslag 2019-12-12
FN-EXPLOATERING 2020-2023
VERSION 2020

FN-EXPLOATERING
Nordöstra Gårdsten, bost, dp jubel H - IB1074
Norr om Uggledal, bostäder H - IB134
Norra Fjädermolnsgatan, bostäder, dp, jubel H - IB1065
Norra Masthugget Väster om Järnvågsgatan H 5200 - IB186
Ny Älvförbindelse H - II218
Nymilsgatan, Flatås, bostäder, dp, jubel, H - IB1028
Olof Akslunds gata, Högsbo, bost, mm dp jubel H - IB1069
Opaltorget etapp 1, centrum och bostäder dp H - IB176
Per Dubbsgatan, Änggården vård forskning dp H 5100 - II1007
Pilegården, bostäder H - IB238
Pilegården, bostäder, etapp 2 H - IB1098
Pimpinellgatan, Gårdsten, Bmss, dp, H - IB285
Prästgårdsängen, bostäder och verksamheter H - IB227
Pumpg et 2, Lundbyvassen, verks, skola, dp H 5100 - IB1104
Pärt-Antons gata, Älvsborg, Bmss, dp, H - IB1027
Rambergsvallen, bostäder H - IB453
Renströmskaparken Universitet, bost, verks dp H 5200 - IB1077
Ringön, spårvagnsdepå H - II451
Rosendalsgatan, Björkekärr, förskola, dp, H - IB1087
Rubingatan, Tynnered, bostäder, dp H - IB147
Rymdtorget, Bergsjön, kulturhus, dp H - IB269
Rymdtorget, Komettorget, bostäder, dp, H - IB1118
Rörmyren, Kungsladugård, förskola, dp H - IB228
Selma Lagerlöfs Torg, bostäder, handel m.m H - IB495
Sisjömotet sydväst om, Sisjön, handel, dp, H - II1004
Skra Bro norr om, Björlanda, friidrott, dp H 5100 - II1023
Skra Bro, bostäder, handel mm H - IB489
Smörgatan, Kallebäck, bostäder, dp, jubel H - IB1037
Smörslottsg/Robertshöjdsg, bostäder, dp, H, jubel - IB1073
Smörslottsgatan, Sävenäs, bostäder dp, jubel, H - IB1023
Säterigatan H - IB445
Södra vårvindsgatan, Kyrkbyn, Bmss m.m., dp, H - IB286
Toredammen, förskola och bostäder, dp, H - IB1003
Torpagatan H - IB259
Valskvarnsgatan, Eriksberg, bostäder, dp jubel, H - IB1041
Varholmsgatan, fsk & studbostäder, Majorna, dp, H - IB1000
Volvo Lundby, verksamheter, dp H 5400 - II1017
Vågnedalsvägen, Lindås, bostäder, dp, H 5200 - IB1024
Västlänken, Centralstation H - II219
Västra Siriusgatan, Bergsjön, bostäder dp H 5400 - IB1068
Västra Tuvevägen, bostäder, dp, H - IB1010
Åkeredsplatsen H 5200 - II217
Åkeredsvägen/Önnereds Hamnväg, förskola, dp H - IB239
Ärlegatan, nedre, bostäder, H - IB1053
Ärlegatan, övre, bostäder H - IB205
Östra Kålltorp H - IB265

Trafikkontoret
Bilaga 3

Tid- och arbetsplan för planering och
uppföljning under 2020

Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden varje år fatta
beslut om en tid- och arbetsplan för sitt planerings- och uppföljningsarbete. Tid- och
arbetsplanen ska bygga på aktiviteter i riktlinjen samt på gemensamma anvisningar som
gäller för stadens verksamheter.
För det planeringsarbete som ska ske i stadens nämnder och styrelser finns handlingar
och tider för beslut beskrivna i riktlinjerna.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 om en ny uppföljningsprocess för staden.
De två delarna i processen, planering och uppföljning, är länkade till varandra
innehållsmässigt liksom tidsmässigt. Processen kan även delas in i en politisk process och
en förvaltningsintern process.

1. Uppföljning av verksamhetsår 2020

Kommunstyrelsen fastställde 2019-09-25 Struktur och tidplan för uppföljningsprocessen
2020. I tidplanen anges att nämnden ska ta fram tre uppföljningsrapporter och två
ekonomiska lägesrapporter under året. Uppföljningen ska säkerställa och möjliggöra
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ur ett organisatoriskt perspektiv samtidigt som den ska
svara på om kommunfullmäktiges budget efterlevs ur ett hela-staden-perspektiv.
•
•
•
•
•

Ekonomisk lägesrapport per februari, utfall och prognos
Uppföljningsrapport per mars, utfall och prognos inklusive delårsbokslut
Uppföljningsrapport per augusti, utfall och prognos inklusive delårsbokslut.
Ekonomisk lägesrapport per oktober, utfall och prognos,
Uppföljningsrapport per december/ Årsrapport, inklusive årsbokslut

Stadsledningskontoret kan, utöver de fasta rapporteringstillfällena, följa upp nämndernas
arbete på annat sätt. Exempelvis kan uppföljning ske i samlingsärenden under 2020. I
dessa ärenden kommer uppdrag till nämnderna från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp.
Stadsledningskontoret ser även ett behov av att göra grundliga uppföljningar av
strategiskt viktiga frågor och områden. Exempelvis mer omfattande och djupare
uppföljning av stadsutvecklingsfrågor, utveckling inom kärnverksamheten, digitalisering
eller mänskliga rättigheter. Vilka områden som blir aktuella för 2020 är ännu inte
kommunicerat med förvaltningarna.
Verksamhetsplaner är underlag för uppföljningen
Förvaltningens verksamhetsplan, som tillika är trafiknämndens kompletta
budgethandling, följs upp löpande och utgör underlag för rapportering i
uppföljningsrapporterna till kommunledningen. Kontorets verksamhetsplan är nedbruten
på avdelningar/enheter och följs upp på varje nivå vid tre
verksamhetuppföljningstillfällen per år med tillhörande uppföljningsdialog chef/chef.
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Utifrån analys av resultat och skattning av grad av måluppfyllelse utövas en aktiv
styrning för att verkställa uppdraget utifrån grunduppdraget samt de politiska målen och
uppdragen.
Uppföljningen är underlag för kommande planering
Slutsatser avseende analys av resultat kring verksamhet, personalstatistik och ekonomi,
skattning av grad av måluppfyllelse samt identifiering av viktiga framtidsfrågor utgör
planeringsförutsättningar för kommande år. Årsrapporten är ett formellt viktigt dokument
för trafiknämnden som underlag för nästkommande års planeringsprocess.
Redovisning av uppdrag från KF/KS och trafiknämnden
Uppdrag från KF/KS och trafiknämnden följs upp i särskild bilaga som bifogas årets tre
uppföljningsrapporter.
Uppföljning av Intern kontrollplan till nämnd
Intern styrning och kontroll kan beskrivas som den process som ska ge en rimlig
försäkran om att verksamheten blir utförd så att målen för den nås. Förenklat uttryckt, att
rätt sak utförs på rätt sätt.

Förvaltningen har utvecklat arbetet med intern styrning och kontroll bland annat genom
att genomföra en mer omfattande riskbedömning och att knyta arbetet tydligare till
verksamhetens mål samt förvaltningarnas planerings- och uppföljningsprocesser.
Riskbedömningar fångar tänkbara risker kopplade till verksamheternas processer och
måluppfyllelse. För identifierade risker värderas sannolikhet för att risk ska inträffa och
konsekvens om den inträffar. Därefter görs en analys för att identifiera inom vilka
områden åtgärder/kontrollaktiviteter behöver vidtas.
Inför varje år tas en plan för intern styrning och kontroll fram utifrån ovanstående
beskrivna arbete. Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska arbeta med intern styrning
och kontroll integrerat i planerings- och uppföljningsprocessen och planen ska bifogas
budgethandlingen.
Då planeringsprocessen är förändrad för år 2020 kommer samlad riskbild och intern
kontrollplan att bifogas den reviderade budgethandling som kommer upp för beslut på
trafiknämndens möte den 2020-02-06.
Intern kontrollplan för 2020 kommer därefter att följas upp och återrapporteras till
trafiknämnden i samband med uppföljningsrapport per augusti och december.

2. Planering inför 2021

Under 2020 kommer förvaltningens planering inför 2021 ske utifrån:
•
•

Den planering som staden beslutat ska gälla samtliga nämnder och styrelser i
Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.
De aktiviteter och metoder som förvaltningen valt för egen planering av
verksamheten.

Nämndens nominering till kommunfullmäktiges budget
Inför det politiska budgetarbetet i staden ska samtliga nämnder i staden ta fram ett
underlag med sina verksamhetsbehov (verksamhetsnominering) inför kommande år.
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Verksamhetsbehoven ska utgå från innevarande års nämndbudget och kallas för
verksamhetsnominering. Denna aktivitet är ny i Riktlinjer för styrning, uppföljning och
kontroll och det finns viss osäkerhet kring vad verksamhetsnomineringen ska innehålla
och i vilken form den ska beslutas.
Den 5-6 mars har trafiknämnden och trafikkontoret dialogdagar för att gemensamt ta fram
underlag för trafiknämndens verksamhetsnominering, som sedan ska beslutas av
trafiknämnden 2020-04-23. Trafiknämndens verksamhetsnominering ska överlämnas till
det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga
verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.
Dialogdagarna den 5-6 mars kommer att utgå från:
•
•
•

Årsbokslut 2019
Budget 2020
Förslag till Verksamhetnominering 2021

Nämndens planering utifrån kommunfullmäktiges budget och styrande
dokument
Kommunstyrelsens förslag till budget presenteras under oktober och kommunfullmäktige
tar beslut om budget för 2021 på fullmäktiges budgetmöte den 2020-11-05. Göteborgs
Stads Budget innehåller mål, politiska ambitioner, inriktningar och uppdrag samt
resurstilldelning per nämnd.
Framtagande av samlad riskbild och intern kontrollplan
Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd fastställa en
Samlad riskbild och intern kontrollplan i samband med beslut om budget 2021 på
trafiknämnden 2020-12-17. I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen
för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens
verksamhetsområde.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de
områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att
verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.
Trafiknämndens budget /verksamhetsplan
Trafiknämnden delegerar till kontoret att ta fram ett förslag till budget för 2021. Med
ledning av Göteborgs Stads budget och det uppdrag som trafiknämnden har enligt
reglementet arbetar förvaltningen fram ett förslag till budget /verksamhetsplan.

I trafiknämndens budget beskrivs hur trafikkontoret avser att ta sig an grunduppdrag samt
de politiska mål och uppdrag som trafiknämnden har att genomföra utifrån
kommunfullmäktiges budget. Grunduppdraget utgår från trafiknämndens uppdrag så som
det beskrivs i trafiknämndens reglemente och struktureras utifrån;
Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov,
förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en nivå som både
människor och natur tål både på kort och lång sikt.
Stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda miljöer att leva,
verka och vistas i, i dag och i framtiden.
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Hållbarhet – De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social, är
varandras förutsättningar. Det är perspektiv som är en förutsättning för vad och hur
trafikkontoret levererar i sitt uppdrag. En hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov.
Tidplan budget/ verksamhetsplan
Trafiknämnden har att fatta beslut om en budget/verksamhetsplan för 2021 senast 31
december 2020. Om det finns behov av att komplettera antagen budget/verksamhetsplan
utifrån skrivningar i kommunfullmäktiges budget eller annan information kan
trafikkontoret återkomma till nämnden med en reviderad budget/ verksamhetsplan som
ska beslutas om senast i februari 2021.
På trafiknämndens sammanträde 2020-12-17 ska nämnden fatta beslut om;

•
•
•

Budget/ verksamhetsplan för 2021
Samlad riskbild för 2021
Intern kontrollplan för 2021

Framtagande av verksamhetsplaner för avdelningar/enheter
Efter det att trafiknämnden tagit beslut om budget/verksamhetsplan arbetar förvaltningen
fram verksamhetsplaner på avdelnings- och enhetsnivå. I verksamhetsplanerna beskrivs
på en ytterligare konkretiserad nivå hur arbete ska bedrivas för att budgetens mål ska nås
och uppdrag genomföras. Förvaltningen planerar även för hur arbetet med egna så kallade
utvecklingsfrågor ska bedrivas för att bland annat säkerställa en effektiv verksamhet.
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Trafikkontoret

3. Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2020

I nedanstående bild presenteras översiktligt händelser och tidplan inom planerings- och uppföljningsprocessen.
Trafiknämnd
presidium
08.30-11.00
JANUARI

Trafiknämnd
09:00-16:00

2020-01-23

2020-03-12

2020-03-26

Temadagar
2020-03-5/6

APRIL

2020-04-08

2020-04-23

MAJ

2020-05-14

2020-05-28

Beslut
Uppföljningsrapport
per december /Årsrapport 2019
Reviderad Budget 2020
Information
Prognos per februari
Dialog
Bokslut 2019
Budget 2020
Verksamhetsnominering 2021
Beslut
Uppföljningsrapport per mars
Verksamhetsnominering 2021

2020-03-12

2020-11-19

DECEMBER

2020-12-03

2020-12-17

2020-03-17

2020-03-16

2020-03-23

2020-04-21

2020-04-20

2020-04-20

2020-05-19

2020-05-18

2020-05-25

2020-06-23

2020-06-15

2020-06-22

2020-08-31

2020-08-24

2020-09-22

2020-09-21

2020-09-21

2020-10-20

2020-10-19

2020-10-19

2020-11-17

2020-11-16

2020-11-23

2020-12-15

2020-12-07

2020-12-14

2020-09-10

2020-09-15

2020-10-08

2020-10-13

2020-10-22

2020-11-06

2020-02-03
2020-02-24

2020-08-25

AUGUSTI

NOVEMBER

2020-02-03

2020-08-26

2020-08-13

Information
Prognos per oktober
Beslut
Budget/Verksamhetsplan 2021

2020-03-04
2020-03-18

2020-02-04

2020-06-09

2020-06-04

2020-10-08

2020-03-17

2020-01-20

2020-06-10

2020-06-18

OKTOBER

2020-01-22

Park- och
naturnämnd

2020-05-14

2020-08-27

2020-09-24
Temadag
2020-10-09

Fastighetsnämnd

2020-04-14

2020-04-08

2020-08-13

2020-09-10

Byggnadsnämnd

2020-04-01
2020-04-15
2020-04-29
2020-05-13
2020-05-27

2020-06-04

Beslut
Uppföljningsrapport per
augusti

Direktörsmöten
FK-SBK-TK-PonF
08:30-17:00

2020-02-05
2020-02-19

JUNI

SEPTEMBER

Utskott
Serviceresor
15.00

2020-01-23

2020-02-06

FEBRUARI
MARS

TNAU
Arbetsutskott
11.00-12.00

2020-11-06
2020-12-03
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Trafiknämndens samlade riskbild samt
interna kontrollplan för 2020
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Inledning
Stadens riktlinje, Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll (KF, 2019-09-12), anger nämndens ansvar i det arbete som ska
ske inom ramen för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Här läggs fast att riskhantering ska vara en integrerad del i
nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens
mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del
av nämndens riskhantering.
I samband med framtagandet av budget ska riskhantering för olika riskområden fastställas till en samlad riskbild för nämndens
verksamhetsområde. Med riskhantering avses att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna
ska behandlas samt hur uppföljning av riskerna ska genomföras.
Nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt
alltid vid större förändringar i verksamheten. Den samlade riskbilden ska beskriva vilka riskreducerande åtgärder/kontrollaktiviteter
som har införts för att minska risken och vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Samlad riskbild för 2020
Trafiknämndens grunduppdrag är utgångspunkt för analysen av risker. Den samlade riskbilden ska återge den sammanfattande
bedömning av risker som har påverkan på möjligheten att klara uppdraget som är att tillgodose en hållbar mobilitet och en god
stadsmiljö för boende, besökare och verksamma i Göteborg.
Riskområden
•
•
•
•
•
•
•

Stadsmiljö
Mobilitet
Portfölj/projekt
Arbetsmiljö
Följsamhet rutiner, riktlinjer, anvisningar
Kompetensförsörjning
IT

Kontrollplanen omfattar kontroller utifrån riskreducerande åtgärder för att säkerställa att kontoret följer gällande lagstiftning,
antagna styrdokument eller andra motsvarande krav.
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Samlad riskbild 2020 för trafiknämndens verksamhet
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Riskområden
Grunduppdrag

Risker
1.

Stadsmiljö

Risk för att
trafikkontoret inte
klarar sin del av
stadsutvecklingsuppdraget

Risk- och konsekvensbeskrivning

Åtgärder

Slutdatum

Riskbeskrivning
Stadens höga ambitioner för stadsutveckling är fortsatt högre
än vad stadens organisation och marknaden för tillfället kan
möta. En ökad volym, en större komplexitet i de enskilda
projekten och projektens påverkan på varandra innebär ett
ökat behov av att planera och genomföra stadsutveckling i ett
hela-kedjan-perspektiv från tidig planering till driftsättning.
Detta för att minska risken för långa ledtider, kostnadsökningar
och förskjutningar i tid.

Pågående
Använda, följa upp och gradvis
förbättra framtaget stöd och
arbetssätt för att styra projekt
och program på trafikkontoret.

2020-12-31

Pågående
Utveckla och implementera
portföljstyrning på
trafikkontoret.

2020-12-31

Pågående
Fortsatt kalibrering av den
gemensamma
stadsutvecklingsprocessen i
staden.

2020-12-31

Pågående
Arbete med att ta fram
nyckeltal och strategier för att
belysa och ta ställning till
effekter, konsekvenser och
genomföra prioriteringar.

2020-12-31

Pågående
Tydliggöra hur stadens arbete
med skyfallssäkring ska
finansieras. Vem som
ansvarar för vad och hur
arbetet ska prioriteras.

2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
Boende, besökare och verksamma i Göteborg uppfattar inte
staden som attraktiv och perioden med störningar förlängs.
Kvaliteten i genomförandet kan försämras och därmed leda till
ökade underhållskostnader.
Gång-, cykel- och kollektivtrafikresandet ökar inte i den takt
som krävs.
Andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen kan få
svårigheter att genomföra sina åtaganden enligt plan.
2.

Risk för att
trafikkontoret inte
klarar att tillgodose
boende, besökare och
verksammas behov
av en god stadsmiljö i
Göteborg

Riskbeskrivning
Trafikkontoret lyckas inte säkerställa grundläggande kvaliteter i
stadsmiljön så som trafiksäkerhet och vistelsekvaliteter på
grund av den omfattande byggnationen i staden.
Stadens anläggningar tappar i värde och funktion på grund av
otillräckliga resurser för underhåll vilket ger sämre
förutsättningar för de som ska bruka anläggningarna.
Åtgärder för högt vatten/skyfallssäkring av staden kan inte
utföras på grund av brist på kompetens och finansiella
resurser.
Konsekvensbeskrivning
Missnöjda boende, besökare och verksamma på grund av
försämrad framkomlighet och säkerhet samt minskad upplevd
trygghet och attraktivitet i stadsmiljön.
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Grunduppdrag

3.

Mobilitet

Risk för att
serviceresors kunder
inte kan erbjudas
utlovad servicenivå

Riskbeskrivning
Bristen på förare och i förlängningen brist på fordon gör att
prisbilden på trafik förändras och fördyras. De offererade
volymerna minskar och det offererade priserna ökar.
Konsekvensbeskrivning
Trafikkostnaderna kommer att öka i staden och det finns en
risk att kontoret inte kan leverera den servicenivå som vi har
idag på serviceresor.

4.

Risk för att
trafikkontoret inte
klarar av att tillgodose
transportbehovet för
boende, besökare och
verksamma i
Göteborg

Riskbeskrivning
Risk för avbrott i trafikering eller olyckor på grund av att
kanalmurarna ej är byggda för dagens belastning.
Risk för att inte klara att upprätthålla Götaälvbrons
funktionalitet fram till att Hisingsbron öppnas.
Risk för att framkomligheten inte kan upprätthållas på grund av
brand, sabotage eller annan störning på någon av
trafikkontorets anläggningar.
Risk för att ett högt förändringstempo innebär fler temporära
lösningar att hantera i staden och därmed en större
systempåverkan.
Konsekvensbeskrivning
Försämrad framkomlighet för boende, besökare och
verksamma i Göteborg.
Försämrad framkomlighet för gods under byggtiden för
näringsliv, hamn och verksamma i city.
Längre körtider för serviceresor och därmed en försämrad
kundservice.
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Pågående
Arbeta aktivt med att få flera
att resa med flexlinjen.

2020-12-31

Pågående
Påverka resmönster med
bland annat ett nytt
taxesystem.

2020-12-31

Pågående
Utveckla bokningssystem och
IT-stöd för att kunna jobba
effektivare.

2020-12-31

Pågående
Samarbete i staden och med
trafikföretagen för att hitta nya
grupper att rekrytera och
utbilda till förare.

2020-12-31

Pågående
Ett program för åtgärder på
kanalmurarna pågår, särskilda
mätningar utförs kontinuerligt.

2020-12-31

Pågående
Fortsatt arbete utifrån
fastställd kontrollplan för
Götälvbron i samverkan med
berörda parter.

2020-12-31

Pågående
IT-utveckling av
ruttplaneringssystemen för att
kunna effektivisera
serviceresors trafik.

2020-12-31

Pågående
Samarbete med berörda
aktörer inom trafikledning och
kommunikation via bland
annat Trafik Göteborg och
KomFram.

2020-12-31
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Säkerställa
uppdraget –
Portfölj/ Projekt

5.

Risk för att
projektstarter
försenas

Riskbeskrivning
Trafikkontoret får inte in tillräckligt många anbud som
motsvarar våra krav.
De anbud som lämnas in är kostnadsmässigt högre än
budget/inköpsbeslut
Intern och extern resursbrist.
Konsekvensbeskrivning
Behov av att göra om upphandlingar.
Behov av att omvärdera genomförandebeslut och omtag i
beslutsprocessen.
Behov av att prioritera om bland befintliga projekt.
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Pågående
För kritiska anläggningar finns
handlingsplaner för särskilda
händelser. Riskinventering på
infrastrukturanläggningar i
staden genomförs årligen.

2020-12-31

Pågående
En upphandlingstidplan är
framtagen för att förbereda
marknaden på vilka
upphandlingar som kommer
och därigenom ge dem
möjligheter och förbereda och
planera sina anbud.

2020-12-31

Pågående
Tydligare kommunikation kring
förvaltningens
upphandlingstidplan för att
förbereda marknaden på
kommande upphandlingar.

2020-12-31

Pågående
Rekrytering av en specialist
inom kalkylering för att arbeta
med en systematisk
kalkylprocess genom hela
investeringen.

2020-12-31

Pågående
Utveckla systematisk
portföljstyrning och anpassa
projektportföljens storlek
utifrån möjlig resurstillgång.

2020-12-31

6 (12)

6.

Risk för att projektgenomföranden
försenas

Riskbeskrivning
Respektive skede tar längre tid än beräknat på grund av långa
ledtider.
Stort behov av samordning med närliggande projekt kan
påverka tidplaner.
Försenade leveranser av material.
Konsekvensbeskrivning
Tidsförskjutningar kan få påverkan på systemnivå samt
påverka förtroendet för trafikkontoret.
Försenade leveranser påverkar kringliggande projekt och
övergripande system samt kollektivtrafikens trafikering.

7.

Risk för att projekt
blir dyrare än
kalkylerat

Riskbeskrivning
Brister i underlag från tidiga planeringsskeden påverkar
projektens kalkyler i ett senare skede.
Tillkommande arbeten som saknades i ursprunglig kalkyl.
Projektförseningar påverkar projektens kostnader.
Konsekvensbeskrivning
Påverkar förtroendet för trafikkontoret som utförare.
Innebär dyrare tillägg i entreprenaden.
Påverkar kringliggande projekt, ökar komplexiteten, ger längre
byggtid och därmed ökade kostnader.

Säkerställa
uppdraget
Arbetsmiljö

8.

Risk för att inte kunna
tillgodose
ändamålsenliga
lokaler

Riskbeskrivning
Trafikkontoret har idag otillfredsställande lokaler på
Köpmansgatan. Dålig luftkvalitet, icke funktionella lokaler, brist
på mötesrum, otrivsamma miljöer och ej fungerande
utrymmen.

Pågående
Arbeta systematiskt i syfte att
anpassa tidplanerna utifrån
tidigare projekts erfarenheter.

2020-12-31

Pågående
Använda systemstödet i
Antura för utvärdering och
erfarenhetsåterföring.

2020-12-31

Pågående
Löpande information om
projektens framdrift till
intressenter.

2020-12-31

Pågående
Förtydliga osäkerheter i
kalkylerna i tidiga skeden.

2020-12-31

Ej påbörjad
Utveckla en systematisk
kalkylprocess genom hela
investeringen.

2020-12-31

Ej påbörjad
Förbättra kontrollfunktionen
kopplat till kalkylering.

2020-12-31

Ej påbörjad
Sätta realistiska tidplaner som
hanterar osäkerheter och som
möjliggör en mer korrekt
kalkyl.

2020-12-31

Pågående
Program för nuvarande och
framtida lokaler för
trafikkontorets hela
verksamhet

2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
Brist på ändamålsenliga lokaler kan påverka vår förmåga att
utföra vårt uppdrag. Bristerna kan medföra svårigheter att
behålla och attrahera kompetens.

Göteborgs Stad trafikkontoret, Trafiknämndens samlade riskbild samt intern kontrollplan för 2020

7 (12)

9.

Risk för en för hög
arbetsbelastning på
kontoret

Riskbeskrivning
Arbetsbelastningen ökar när ärendeflödet ökar. Större stad,
fler platser, större befolkning, högre förändringstempo, fler
temporära lösningar och ändrade beteenden avseende
förväntningar och kommunikationsmönster medför en ökad
arbetsbelastning för trafikkontorets medarbetare.

Pågående
Arbete med förtydligande av
grunduppdraget samt
prioriteringar i verksamheten
har genomförts och pågår
löpande på ledningsnivå.
Månatliga avstämningssamtal
genomförs mellan
medarbetare-chef, bland annat
med avseende på arbetsmiljö,
arbetsbelastning och
eventuella behov av
prioriteringar. Åtgärd med
mötesstruktur för att
möjliggöra ett mer närvarande
ledarskap, är en annan åtgärd

2020-12-31

Riskbeskrivning
Medarbetare upplever kränkningar i samarbete med andra
aktörer, kunder och andra intressenter.
Risken har ökat i samband med mängden, storleken och
komplexiteten i investeringsprojekten.
På serviceresor gäller det personalens kundkontakter på
tillståndsgivning, trafikledning och beställningscentral.

Ej påbörjad
En handbok för
personsäkerhet samt en
handlingsplan för de som
arbetar med
investeringsprojekt kommer att
tas fram.

2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
Kan leda till frustration och konflikter, ta fokus från
arbetsuppgiften, sjukskrivning och ökad ohälsa.

Pågående
En handlingsplan för
serviceresors verksamhet
finns framtagen.

2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
En för hög arbetsbelastning kan medföra sämre förutsättningar
att utföra kontorets uppdrag.
Bristerna kan medföra svårigheter att behålla och attrahera
kompetens.

10. Risk för kränkningar,
hot och våld mot
personal

Säkerställa
uppdraget
Följsamhet
rutiner, riktlinjer,
anvisningar

11. Risk för att vi inte
följer stadens
rekryteringsprocess

Riskbeskrivning
Risk att rekryteringar inte görs på ett sakligt och objektivt sätt.
Risk att förbise stadens rekryteringsordning och inte ta det
övergripande ansvaret vi har som arbetsgivare i Göteborgs
Stad.
Om vi inte dokumenterar urval/bedömning minskar
spårbarheten för att säkra att rekryteringen skett på ett
professionellt sätt enligt rekryteringsprocess.

Se kontroll i trafiknämndens
interna kontrollplan

Konsekvensbeskrivning
Om rekryteringen blir föremål för diskrimineringsgranskning
kan vi inte redogöra för hur rekryteringsarbetet gått till.
Risk att vi inte tar vårt ansvar för omställningsarbetet i staden
där tillräckliga kvalifikationer utgör saklig grund för anställning.
Risk att inte rekrytera person med bästa kvalifikationer utifrån
kravprofil.
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12. Risk för
oegentligheter på
grund av brister i
efterlevnad av
anvisning om mutor,
jäv och otillåten
bisyssla

Riskbeskrivning
Med anledning av verksamhetens art, den bransch
förvaltningen verkar i och volymen upphandlade tjänster
behöver samtliga chefer och medarbetare ha god kännedom
om anvisning om mutor, jäv och otillåten bisyssla.

13. Risk för inköp av
konsulttjänster utan
genomförd
behovsanalys

Riskbeskrivning
Risk för inköp av konsulttjänster utan genomförd behovsanalys

14. Risk för felaktig
ekonomisk
uppföljning

Riskbeskrivning
Felaktig ekonomisk uppföljning p.g.a. att fakturor inte
innehåller korrekt information.

Ej påbörjad
Informera samtliga chefer och
medarbetare om den
uppdaterade anvisningen om
mutor, jäv och otillåten
bisyssla.

2020-06-19

Ej påbörjad
Informera om process för
upphandling av
konsulttjänster.

2020-12-31

Ej påbörjad
Resurs avsätts för
informationsinsats och manuell
hantering

2020-12-31

Pågående
Fortsatt arbete med den
strategiska
kompetensförsörjningsplanen.

2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
Förvaltningen och stadens förtroende kan skadas.

Konsekvensbeskrivning
Bristande optimering av resurser. Högre kostnader för resurser
än nödvändigt. Strider mot stadens riktlinje för upphandling.

Konsekvensbeskrivning
Ej helhetsbild över kostnader per beställning eller på totalen.
Felaktig SPEND-analys
Säkerställa
uppdraget
Kompetensförsörjning

15. Risk för att vi inte har
rätt kompetens och
resurser för vårt
uppdrag

Riskbeskrivning
Högkonjunktur och den omfattande stadsutvecklingen medför
att konkurrensen om samhällsbyggnadskompetensen i
regionen är hög. Den ökade komplexiteten i uppdraget medför
behov mer, ny och kvalificerad kompetens.
Konsekvensbeskrivning
Trafikkontoret klarar inte att utföra hela sitt uppdrag.
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Säkerställa
uppdraget

IT

16. Risk för att vi inte har
ekonomisk och
kompetensmässig
kraft för att klara det
ökade kravet på
digitalisering

Riskbeskrivning
Digitalisering slår igenom i allt vi gör och är en del av all vår
verksamhet. Det finns ett stort behov av
verksamhetsutveckling med stöd av digitala lösningar.
Trafikkontoret har flera föråldrade systemstöd som behöver
ersättas. Gapet mellan vad som är tekniskt möjligt och den
allmänna digitala förmågan ökar. GDPR ställer andra krav,
medborgare – och vi – ställer andra krav.

Ej påbörjad
Utveckla arbetssätt för
prioritering av
digitaliseringsinsatser baserat
på kartläggning av behov och
ekonomiska förutsättningar

2020-12-31

Pågående
Åtgärder och uppsättning för
en mer omfattande backuphantering. Ett projekt är
uppstartat för uppgradering av
driftmiljöer.

2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
Trafikkontoret klarar inte av att effektivisera sin verksamhet på
det sätt som kunderna och vi förväntar sig genom
digitalisering.
17. Risk för driftsavbrott i
systemstöd

Riskbeskrivning
Risk för driftavbrott i datahall på Högsbogatan vilket leder till
omfattande störningar i ordinarie drift.
Risk för driftavbrott i Serviceresors telefonisystem
Risk för driftsavbrott i parkeringssystemet.
Konsekvensbeskrivning
Serviceresor kan inte utföra sitt uppdrag, kunder drabbas.
Kunden får inte den tjänst som efterfrågas.
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Intern kontrollplan 2020 för trafiknämnden
Riskområden
Säkerställa uppdraget
Portfölj/ Projekt

Risker

Status och
Startdatum
Risk för att projektstarter försenas
Riskbeskrivning
Trafikkontoret får inte in tillräckligt många anbud
som motsvarar våra krav.
De anbud som lämnas in är kostnadsmässigt
högre än budget/inköpsbeslut
Intern och extern resursbrist.

Ej påbörjad
Startdatum
2020-01-01

Konsekvensbeskrivning
Behov av att göra om upphandlingar.
Behov av att omvärdera genomförandebeslut och
omtag i beslutsprocessen.
Behov av att prioritera om bland befintliga projekt.
Säkerställa uppdraget
Följsamhet rutiner,
riktlinjer, anvisningar

Risk för att vi inte följer stadens
rekryteringsprocess
Riskbeskrivning
Risk att rekryteringar inte görs på ett sakligt och
objektivt sätt.
Risk att förbise stadens rekryteringsordning och
inte ta det övergripande ansvaret vi har som
arbetsgivare i Göteborgs Stad.
Om vi inte dokumenterar urval/bedömning minskar
spårbarheten för att säkra att rekryteringen skett
på ett professionellt sätt enligt rekryteringsprocess.

Ej påbörjad
Startdatum
2020-01-01

Kontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)

Avstämnings- och
Slutdatum

Inköpsbeslut för antagna anbud

Avstämningsdatum
2020-08-31, 2020-11-30

Kontrollmetod
Stickprov där inköpsbeslut jämförs
med antaget anbud på projekt över
10 mnkr.
- 5 stickprov i augusti för
uppföljning och analys i
UR per augusti
- 5 stickprov i november för
uppföljning och analys i Årsrapport

Slutdatum
2020-12-31

Kontroll av dokumentation i
rekryteringsprocessen

Avstämningsdatum
2020-08-31, 2020-11-30

Kontrollmetod
Stickprov på rekryteringsprocesser
där vi kontrollerar den
dokumentation som ska följa
respektive rekrytering.
- 5 stickprov under augusti för
uppföljning och analys i
UR per augusti
- 5 stickprov under november för
uppföljning och analys i Årsrapport

Slutdatum
2020-12-31

Konsekvensbeskrivning
Om rekryteringen blir föremål för
diskrimineringsgranskning kan vi inte redogöra för
hur rekryteringsarbetet gått till.
Risk att vi inte tar vårt ansvar för
omställningsarbetet i staden där tillräckliga
kvalifikationer utgör saklig grund för anställning.
Risk att inte rekrytera person med bästa
kvalifikationer utifrån kravprofil.
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Risk för oegentligheter på grund av brister i
efterlevnad av anvisning om mutor, jäv och
otillåten bisyssla
Riskbeskrivning
Med anledning av verksamhetens art, den bransch
förvaltningen verkar i och volymen upphandlade
tjänster behöver samtliga chefer och medarbetare
ha god kännedom om anvisning om mutor, jäv och
otillåten bisyssla.

Ej
påbörjad
Startdatum
2020-01-01

Följa upp medarbetares
kännedom om och efterlevnad av
trafikkontorets anvisning för
mutor, jäv och otillbörlig
bisyssla.

Avstämningsdatum
2020-11-30
Slutdatum
2020-12-31

Kontrollmetod
Uppföljning under hösten för
uppföljning och analys i Årsrapport.

Konsekvensbeskrivning
Förvaltningen och stadens förtroende kan skadas.
Risk för inköp av konsulttjänster utan
genomförd behovsanalys
Riskbeskrivning
Risk för inköp av konsulttjänster utan genomförd
behovsanalys

Ej påbörjad
Startdatum
2020-01-01

Konsekvensbeskrivning
Bristande optimering av resurser. Högre kostnader
för resurser än nödvändigt. Strider mot stadens
riktlinje för upphandling.
Risk för felaktig ekonomisk uppföljning
Riskbeskrivning
Felaktig ekonomisk uppföljning p.g.a. att fakturor
inte innehåller korrekt information.

Ej påbörjad
Startdatum
2020-01-01

Konsekvensbeskrivning
Ej helhetsbild över kostnader per beställning eller
på totalen. Felaktig SPEND-analys

Göteborgs Stad trafikkontoret, Trafiknämndens samlade riskbild samt intern kontrollplan för 2020

Kontrollera ordrar lagda mot
konsultkonton

Avstämningsdatum
2020-08-31, 2020-11-30

Kontrollmetod
Analys av data från Proceedo
avseende andel ordrar som har
behovsanalys bifogad.
Genomförs vid två tillfällen för
uppföljning och analys i UR per
augusti och i Årsrapport.

Slutdatum
2020-12-31

Andel automatiskt matchade
fakturor mot ordrar gjorda i
Proceedo

Avstämningsdatum
2020-08-31, 2020-11-30

Kontrollmetod
Löpande dokumentation av andelen
automatiskt matchade fakturor mot
ordrar i Proceedo. Sammanställning
och analys vid två tillfällen för
rapportering i UR per augusti och
Årsrapport.

Slutdatum
2020-12-31
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Kontakt

Telefon:
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
E-post:
goteborg@goteborg.se

Göteborgs Stad Trafiknämndendsbudget

Göteborg Stad Trafiknämnden
Köpmansgatan 20 Box 2403
403 16 Göteborg

