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Yrkande angående – Årlig översyn av styrande dokument. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att förenkla, korta ner 
och rensa upp i styrande dokument med målet att uppnå en halvering 
avseende antal och omfattning. 

2. Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att, i förslag till beslut i KS/KF (i det 
fall de är tillämpligt) redovisa var och i vilket av de kvarvarande styrande 
dokument/dokumenten förslag till beslut har stöd. 
 

Yrkandet 
Det är ett välkänt faktum att antalet styrande och reglerande dokument inom 
Göteborgs kommun är väldigt omfattande, såväl i antal som omfång. 
Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att rensa upp i, förenkla, ta bort och 
korta ner stadens styrande dokument med målsättningen att halvera antal och 
omfång. 

Det finns i Sverige lagar och regler som innehåller och reglerar stora bitar av det 
som även återfinns i stadens styrande dokument. Det är därför ett slöseri med 
resurser att skapa och ständigt uppdatera dokument över regler att följa inom 
Göteborgs stad, vars innehåll sedan tidigare redan är reglerat i svensk lag. 
Exempel på detta återfinns bland annat inom HBT-området där Sverige redan 
har en omfattande och god diskrimineringslagstiftning.  

En mindre mängd dokument kommer inte bara bli lättare, billigare och smidigare 
att hålla ständigt uppdaterade. De kommer även bli överskådligare och lättare att 
ta till sig innehållet i för stadens alla anställda. Således en vinst ur flera 
synvinklar. 

När denna förenkling och upprensning genomförts får Stadsledningskontoret 
därefter i uppdrag att i förslag till beslut i KS/KF (när så är tillämpligt) redovisa var 
och i vilket av de kvarvarande styrande dokument/dokumenten förslag till beslut 
har stöd. 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-03-25 
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Tilläggsyrkande angående – Årlig översyn av 
styrande dokument 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i förekommande fall redovisa i 

tjänsteutlåtanden hur förslag till beslut förhåller sig till relevanta styrande dokument.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och ta fram en plan för att minimera 

antalet styrande dokument samt för att begränsa omfattningen av dessa, i enlighet 

med detta yrkande 

 

Yrkandet 
Trots den årliga översynen återstår 385 stadenövergripande styrdokument. Det är 

uppenbart att det mångordiga innehållet och denna mängd dokument inte kan överblickas, 

än mindre efterlevas och allra minst kan efterlevnaden följas upp. Många av de styrande 

dokumenten blir därför i stora delar inte meningsfulla. 

I kommunstyrelsens ansvar ligger att upprätta styrande dokument och aktualitetspröva 

dem. För att kunna fullgöra detta ansvar krävs att kommunstyrelsen har erforderlig 

uppsikt, något som i sin tur omöjliggörs av den stora mängden dokument. Västra 

Götalandsregionen har färre än 100 styrande dokument, utöver de medicinska riktlinjerna. 

Stockholms Stad har strax över 100. Det är svårt att motivera varför Göteborgs Stad 

behöver fler.  

Ett genomgripande arbete måste nu genomföras för att, en gång för alla, minska denna 

överadministration och detaljstyrning, samt göra stadens regelverk tillgängligt för alla 

som ska följa och granska det. Staden behöver genomföra en kraftig effektivisering inom 

administration, ledning och styrning. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Tilläggsyrkande  
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Demokraterna 
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Årlig översyn av styrande dokument 2020  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads styrande dokument, i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, upphör och arkiveras efter genomförd aktualitetsprövning 2020. 

2. Göteborgs Stads styrande dokument, i enlighet med bilaga 5 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, justeras och godkänns.  

3. Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor förlängs till och 
med 2022-12-31.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-09-10 §27, punkt 2 om revidering av  Göteborgs 
Stads plan för att förbättra  HBTQ-personers livsvillkor så att de mål som i dag ägs 
av stadsdelsnämnd eller social resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd, förklaras 
fullgjort.  

5. Reglemente för Göteborgs Stads socialnämnd Centrum i enlighet med bilaga 6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

6. Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd i enlighet med 
bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

7. Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd i enlighet med bilaga 8 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Sammanfattning 
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument ska stadsövergripande styrande 
dokument årligen aktualitetsprövas. Syftet med aktualitetsprövningen är att skapa 
förutsättningar för en ändamålsenlig styrning som är tydlig för nämnder och styrelser, 
förvaltningar och bolag att förhålla sig till. Vid årsskiftet 2020/2021 överfördes det 
verksamhetsansvar som stadsdelsnämnderna och social resursnämnd tidigare haft till 
andra nämnder. Med anledning av detta har årets aktualitetsprövning fokuserat på de 
förändringar som följer av stadens nya nämndsorganisation. I prövningen har det bedömts 
huruvida de styrande dokumenten fortfarande är relevanta och om utpekade ansvar för 
åtgärder behöver omfördelas. Stadsledningskontoret har även genomfört en kartläggning 
av de reglerande styrande dokumenten som redovisas i samband med den årliga 
prövningen av styrande dokument. 

Aktualitetsprövningen har bidragit till att säkerställa att de dokument som finns är 
uppdaterade och aktuella. På sikt väntas den regelbundna och systematiska 
aktualitetsprövningen bidra till en mer sammanhållen och kärnfull styrmiljö som inte har 
fler styrande dokument än vad som behövs för att styra verksamheten.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-22 
Diarienummer 0110/20 
 

Handläggare  
Nina Bergman, Magnus Junsäter, Alberita Olluri 
Telefon: 031-368 01 84 
E-post: nina.bergman@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (11) 
   
   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Aktualitetsprövningen fokuserar på att stadens styrande dokument är aktuella och tydliga. 
Prövningen verkar även för att de styrande dokumenten inte ska vara alltför många, att 
det finns ett samordningsperspektiv samt att styrningen är ändamålsenlig, tydlig och 
enkel. Mot denna bakgrund bidrar aktualitetsprövningen till att skapa förutsättningar för 
en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.  

Bedömning ur social och ekologisk dimension  
Den årliga aktualitetsprövningen bidrar till att skapa en effektiv och överblickbar styrning 
vilket kan bidra till att uppfylla de mål och intentioner som staden har inom social och 
ekologisk dimension.  

Samverkan 
Ärendet har behandlats som informationspunkt i central samverkansgrupp 25 februari 
2021 med anledning av ansvarsfördelning kopplat till ny nämndsorganisation. 

Bilagor 
1. Aktuella reglerande och planerande styrande dokument 
2. Sammanställning ansvarsfördelning utifrån ny nämndorganisation  
3. Protokollsutdrag KF 2020-09-10 §27, Revidering av Göteborgs Stads HBTQ-plan 
4. Styrande dokument för upphörande 
5. Förslag till justerade styrande dokument 
6. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads socialnämnd Centrum  
7. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd 
8. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd  
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Ärendet  
I reglemente för Göteborgs kommunstyrelse 2 kap. §14 fastställs kommunstyrelsens  
ansvar för att kommunens styrande dokument hålls uppdaterade och att de finns 
tillgängliga i lagstadgad form. Som ett led i att leva upp till detta ansvar genomför 
stadsledningskontoret årligen en så kallad aktualitetsprövning i enlighet med kontorets 
rutin för arbetet med styrande dokument. Då det rör sig om stadsövergripande dokument 
ska ärendet hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Årets aktualitetsprövning innebär en översyn av de stadsövergripande styrande dokument 
som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattat beslut om och som den 15 oktober 
2020 fanns publicerade på stadens webbplats goteborg.se. Vid denna tidpunkt fanns det 
cirka 410 styrande dokument publicerade. Knappt en tredjedel av dessa styrande 
dokument utgörs av ägardirektiv och bolagsordningar. 

I tidigare aktualitetsprövningar har stadsledningskontoret bedömt mängden styrande 
dokument som relativt konstant. Vid utgången av år 2020 hade antalet stadsövergripande 
styrande dokument minskat något. Detta kan främst härledas till ny nämndorganisation i 
staden där cirka 15 dokument överförts till annan nämnd. Vidare har ytterligare cirka tio 
stadsövergripande styrande dokument arkiverats till följd av redan tidigare fattade beslut. 
För närvarande finns det cirka 385 stadsövergripande styrande dokument i stadens 
register. 

Aktualitetsprövningen bidrar till att säkerställa att de dokument som finns är uppdaterade 
och aktuella. På sikt väntas den regelbundna och systematiska aktualitetsprövningen bidra 
till en mer sammanhållen och kärnfull styrmiljö som inte har fler styrande dokument än 
vad som behövs för att styra verksamheten. 

Stadens styrande dokument kategoriseras och benämns utifrån deras innehåll. Olika 
dokumentsorter förmedlar olika typer av styrning. Stadens styrande dokument ska 
struktureras och benämnas i enlighet med bilden nedan som är hämtad från Göteborgs 
stads riktlinje för styrande dokument. 
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Inriktning och avgränsning för årets aktualitetsprövning 
Syftet med aktualitetsprövningen är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
styrning som är tydlig för nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag att förhålla sig 
till. Vid årsskiftet 2020/2021 överfördes det verksamhetsansvar som stadsdelsnämnderna 
och social resursnämnd tidigare haft till nya och/eller befintliga nämnder i Göteborgs 
Stad. Årets aktualitetsprövning har lagt särskild vikt vid de förändringar i styrande 
dokument som följer av den nya nämndsorganisationen. I prövningen har det bedömts 
huruvida de styrande dokumenten fortfarande är relevanta och om utpekade ansvar 
behöver omfördelas. De styrande dokument som förts över till andra nämnder i samband 
med den nya nämndsorganisationen har inte behandlats i aktualitetsprövningen. 

I budget 2020 fick kommunstyrelsen uppdraget att påbörja en kartläggning av stadens 
styrande dokument i syfte att förenkla och minska antalet program samt att genom det 
öka efterlevnaden. Uppdraget återrapporterades till kommunfullmäktige 2020–12–10 §20. 
Stadsledningskontoret har även genomfört en kartläggning av reglerande styrande 
dokument som redovisas i samband med årets aktualitetsprövning.  

Under 2020 har i princip alla ägardirektiv reviderats av kommunfullmäktige. Det kvarstår 
fortfarande ett arbete med att revidera direktiven för ett antal bolag för att följa den av 
kommunfullmäktige beslutade strukturen med gemensamma kapitel 1 och 3. Utöver detta 
utarbetas nya ägardirektiv enligt samma struktur för de regionala bolagen Renova, 
Gryaab och Grefab. Med anledning av det arbete som redan pågår gällande 
bolagsordningar och ägardirektiv kommer inte några justeringar avseende dessa tas upp i 
årets aktualitetsprövning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 § 11 om att justera 
de gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen 
och stadens nämnder. Bland annat beslutades om ett tillägg i första kapitlet §6 om att alla 
nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå 
målen i Agenda 2030. Då staden strävar efter att ha en likartad och jämförbar struktur för 
styrande dokument bedömer stadsledningskontoret att en justering i ägardirektiven 
gällande Agenda 2030 för stadens bolag kan komma att bli aktuellt.    

Aktualitetsprövningens genomförande  
Dokumentöversynen har genomförts genom att ansvarig tjänsteperson på 
stadsledningskontoret har granskat varje enskilt styrande dokument samt bedömt dess 
aktualitet i förhållande till andra dokument. Utgångspunkt är att styrande dokument på 
området inte ska vara för många, att det ska finnas ett samordningsperspektiv mellan 
styrande dokument samt att styrningen är ändamålsenlig, tydlig och enkel. Ändringar 
utifrån redaktionell karaktär har hanterats genom delegationsbeslut. Justeringar av 
sakinnehåll behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom detta ärende. 
Vidare finns ett stort antal dokument som förlängts utan revidering. Bland dessa planeras 
ett antal styrande dokument vara föremål för översyn inom egna ärenden under 
kommande år.    

Föreslagna förändringar 
I detta avsnitt redovisas de förslag till justeringar som framkommit genom 
aktualitetsprövningen och som behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Alla dessa dokument finns redovisade i tabell 1 och 2.  
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Justeringar utifrån ny nämndorganisation 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 17 om en förändring av Göteborgs Stads 
nämndorganisation. Förändringen trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021 och i samband 
med detta överfördes det verksamhetsansvar som stadsdelsnämnderna och social 
resursnämnd tidigare haft till annan nämnd. I stadens styrande dokument finns ett antal 
aktiviteter/insatser/åtgärder i planer som social resursnämnd eller stadsdelsnämnderna 
tidigare varit delaktiga i eller ansvarat för. I de fall stadsdelsnämnd eller social 
resursnämnd haft utpekat ansvar har stadsledningskontoret föreslagit annan ansvarig 
nämnd. 

I de fall ansvaret för aktivitet/insats/åtgärd i ett dokument bedömts vara tydligt kopplat 
till en viss nämnds ansvarsområde har fördelningen av ansvar justerats genom 
stadsdirektörens delegationsbeslut. Om det bedöms otydligt var ansvar bör placeras har 
stadsledningskontoret föreslagit en ansvarsfördelning som redovisas i detta ärende, se 
tabell 2 samt bilaga 2 med sammanställning av ansvarsfördelning utifrån ny 
nämndsorganisation. Om ett styrande dokument enbart syftat till att reglera 
ansvarsförhållanden mellan stadsdelarna bedöms dokumentet inte längre vara relevant 
och föreslås därmed upphävas och arkiveras i enlighet med tabell 1.   

Justeringar inom nämndreglementen 
I samband med aktualitetsprövningen har samtliga nämnders reglementen belysts.  
Redaktionella ändringar har genomförts enligt delegationsbeslut med det huvudsakliga 
syftet att skapa ökad enhetlighet i språk och utformning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 28 om ny anvisning gällande hantering av 
riktade statsbidrag som rör fler än en nämnd. Anvisningen syftar till att skapa en likvärdig 
hantering av statsbidrag samt att särskilt tydliggöra den övergripande processen för 
bidrag som rör fler än en nämnd. I årets aktualitetsprövning föreslås socialnämnd 
Centrum, äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd få 
ansvar att enligt lag och förordningar administrera och samordna statsbidrag som rör fler 
än en nämnd inom sina respektive områden, i enlighet med tabell 2 och bilagor 6, 7 och 8. 

För ett antal nämnder föreslås dessutom andra förändringar avseende reglementets 
sakinnehåll som hanteras i separata ärenden. Förslagen till förändring är föranledda av 
nyss genomförd organisationsförändring i staden, andra särskilda beslut i 
kommunfullmäktige eller nämnders egna hemställan. Berörda nämnder är 
kommunstyrelse, valnämnden, byggnadsnämnd, fastighetsnämnd, kretslopp och 
vattennämnd, park- och naturnämnd samt trafiknämnd, förskolenämnd, 
grundskolenämnd, nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt 
utbildningsnämnd. 

Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor 
Kommunstyrelsen fick vid kommunfullmäktige 2020-09-10 § 27 i uppdrag att  

1. förlänga HBTQ-planens giltighetstid till 2021-12-31,  
2. revidera planen så att de mål som tidigare ägdes av stadsdelsnämnd eller social 

resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd,  
3. utreda hur målen angående inrättandet av ett regnbågshus, skyddat boende och 

jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna verkställas, 
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4. ta fram en ny och uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor som ska ligga 
till grund för den nya planen. Denna rapport undersöker även villkor för HBTQ-
personer inom utbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningens verksamheter. 

För att ge stadsledningskontoret förutsättningar att ta fram en uppdaterad rapport, enligt 
uppdrag punkt 4, föreslås i denna aktualitetsprövning planens giltighetstid förlängas till 
2022-12-31 istället för 2021-12-31. I aktualitetsprövningen hanteras uppdraget att föreslå 
tilldelning av mål till annan ansvarig nämnd enligt punkt 2. De insatser och åtgärder som 
är kopplade till mål har fördelats till annan nämnd. Punkt 3 gällande utredning av hur 
målen angående inrättande av ett regnbågshus samt skyddat boende och jourverksamhet 
för våldsutsatta ska kunna verkställas senast under 2022 fanns tidigare i planen, men 
hanteras nu i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag i eget ärende (dnr 1323/20).  

Tabell 1 – Styrande dokument som föreslås upphöra  
I nedanstående tabell anges de stadsövergripande styrande dokument som föreslås 
upphöra och därmed arkiveras. Dokumenten återfinns i bilaga 4. 

Dokumentnamn  Motivering till dokumentets upphörande  

Göteborgs Stads program för 
utveckling av service till boende, 
besökare och företagare 2017–
2020 

I kartläggningsuppdraget för planerande styrande 
dokument 2020-12-10 §20, finns ställningstagande 
att dokument ska upphöra i samband med årets 
aktualitetsprövning. Programmets giltighetstid 
löpte ut 2020 och bedöms inte tillföra något utöver 
förvaltningslagens servicekrav. Dessutom är ett 
nytt styrmedel i form av ett servicemål under 
utarbetande.  

Göteborgs Stads riktlinjer för 
tillhörighet och överflyttning av 
ärenden inom individ- och 
familjeomsorgen samt 
funktionshinder 

Dokumentet syftar till att reglera 
ansvarsfördelningen mellan två 
stadsdelsförvaltningar eller mellan 
stadsdelsförvaltning och socialjour. Dokumentet 
bedöms därmed som inaktuellt i och med den nya 
nämndsorganisationen. 

Göteborgs Stads riktlinje för 
ansvarsförhållanden mellan 
stadsdelsnämnderna gällande 
äldreomsorg och hemsjukvård i 
ordinärt boende 

Med anledning av att stadsdelsnämnderna upphör 
bedöms dokumentet inte längre vara aktuellt. 
 

Strategi för energieffektivisering 
i Göteborg Stad till 2014 och 
2020 

I kartläggningsuppdraget för planerande styrande 
dokument 2020-12-10 §20, framgår att dokument 
ska upphöra i samband med årets 
aktualitetsprövning. Programperioden är avslutad, 
och strategier inom energiområdet ingår nu i 
remissförslaget till Göteborgs Stads miljö-och 
klimatprogram. 

 

Tabell 2 – Styrande dokument som föreslås justeras  
I nedanstående tabell anges de stadsövergripande styrande dokument i vilka justeringar 
föreslås. Justerade dokument redovisas i bilaga 5,6,7 och 8. 
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Dokumentnamn  Förslag på justering med motivering  

Försäkringspolicy för Göteborgs 
Stad och riktlinjer för 
försäkringsfrågor inom 
Göteborgs Stad 

Dokumentsorten har ändrats till enbart riktlinje i 
enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
styrande dokument. Vidare har årlig rapportering 
justerats av försäkringsprogrammet, rapportering 
sker till kommunstyrelsen istället för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Göteborgs Stads riktlinje för 
finansverksamheten 

Justering av inom vilka områden energikoncernen 
har derivat, tillägg för gashandel samt 
tydliggörande om användning av konton inom 
koncernkontostrukturen. Tydliggörande vad som 
gäller vid leasing. 

Riktlinjer för hantering och 
upplåtelse av (skol-)lokaler i 
samband med 
övernattningsverksamhet mm 
vid idrottscuper och andra 
föreningsarrangemang för 
ungdomar 

Redaktionella ändringar av ansvar utifrån ny 
nämndsorganisation från stadsdelsnämnderna till 
grundskolenämnden. Dokumentet har även 
överförts till stadens mall i enlighet med 
Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.  

Göteborgs Stads riktlinje för 
kommunstyrelsens remittering 

Justering i punkt 4 utifrån ny nämndorganisation. 
Punkt 5 som rör stadsdelarnas tidigare verksamhet 
är inte längre aktuell utifrån den nya 
nämndsorganisationen och har därmed tagits bort. 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers 
livsvillkor 

Planen har förlängts till och med 2022-12-31. 
Ansvar för genomförande av aktiviteter, åtgärder 
och insatser har överförts från stadsdelsnämnder 
och social resursnämnd till andra nämnder, se 
bilaga 2. 

Göteborgs Stads riktlinje för 
personsäkerhet 

Förtydligande gällande åtkomstskydd så det 
stämmer överens med polisens arbetssätt och med 
Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot 
och våld i tjänsten.  

Göteborgs Stads riktlinje för 
säkerhetsskydd 

Tydliggörande att rollen som säkerhetsskyddschef 
motsvarar vad som anges i 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 

Göteborgs Stads rutin för 
kommunikation av 
registerkontroller 

Nytt stycke med rubriken Genomlysning av 
stadens register av registerkontrollerade samt 
förtydligande gällande kontaktperson gentemot 
Säkerhetspolisen. 

Göteborgs Stads regel för IT-
användare 

Förtydligande kring kontroll av loggar och annan 
digital information. 

Göteborgs Stads plan för arbetet 
mot etablerat missbruk och 
beroende 

Planen har förlängts till och med 2021-12-31 på 
grund av uppdrag från KF 2020-12-10 § 20 att 
utreda förutsättningarna för att samordna program 
och planer inom området. Redaktionell ändring 
utifrån ny nämndsorganisation.  
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Reglemente för Göteborgs Stads 
socialnämnd Centrum 
 

Tillägg §14 gällande ansvar för statsbidrag som 
rör fler än en nämnd inom 
socialtjänstövergripande frågor, i de fall ansvaret 
inte ligger på annan nämnd.  

Reglemente för Göteborgs Stads 
äldre samt vård-och 
omsorgsnämnd 

Tillägg §13 gällande ansvar för statsbidrag som 
rör fler än en nämnd avseende frågor som rör 
funktionshinder, äldreomsorg samt hälso-och 
sjukvård, i de fall ansvaret inte ligger på annan 
nämnd. 

Reglemente för Göteborgs Stads 
nämnd för funktionsstöd 

Tillägg §15 gällande ansvar för statsbidrag som 
rör fler än en nämnd inom socialpsykiatrin 
(personer med psykisk 
funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa), i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 

Redaktionella ändringar på delegation 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 §10 att stadsdirektören har rätt att fatta beslut 
om redaktionella ändringar, i av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antagna 
styrande dokument, för att anpassa dokumenten till den nya strukturen eller redaktionella 
ändringar till följd av ändring i lag, så länge ändringarna inte innebär ändring i sak. 
Sakliga ändringar beslutas av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 

I aktualitetsprövningen har justeringar som bedömts vara av redaktionell karaktär 
beslutats på delegation av stadsdirektör. De justeringar som gjorts på delegation rör 
huvudsakligen överföring av ansvar från stadsdelsnämnderna och social resursnämnd till 
annan nämnd samt förändring i dokumentansvar till följd av stadsledningskontorets nya 
organisation. Utöver detta har bland annat språkliga och strukturmässiga justeringar 
genomförts. Redaktionella ändringar beslutades enligt delegation av stadsdirektör  2021-
02-18 och är anmält till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-31. 

Förteckning över stadsövergripande styrande dokument 
I bilaga 1 presenteras aktuella planerande och reglerande styrande dokument på en 
stadsövergripande nivå som de såg ut i februari 2021. De dokument som i detta ärende 
föreslås upphöra är fetstilade och de dokument som föreslås justeras är markerade med 
kursiverad text. Observera att detta är en ögonblicksbild som löpande förändras då arbetet 
med styrande dokument är ständigt pågående.  

Övergripande översyn av reglerande styrande dokument 
I samband med årets aktualitetsprövning har stadsledningskontoret även gjort en översyn 
av de stadsövergripande reglerande styrande dokumenten. Målsättningen är, som för de 
planerande styrande dokumenten (dnr 0322/20) att få en ändamålsenlig styrning som är 
enkel för nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag att förhålla sig till och därmed öka 
efterlevnaden av den beslutade styrningen. En övergripande analys av stadsövergripande 
reglerande styrande dokument redovisas i detta ärende.  

Prövningen av reglerande styrande dokument har inte varit lika omfattande som den för 
planerande styrande dokument. De analyser som gjorts utgår huvudsakligen från 
mängden i innehav samt hur fördelningen av reglerande styrande dokument ser ut inom 
stadens verksamhetsområden. 
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Fördelningen av reglerande styrande dokument 
Kartläggningen visar att staden har omkring 135 stadsövergripande reglerande styrande. 
Dokumentens ungefärliga fördelning utifrån de olika kategorierna reglerande styrande 
dokument återfinns i tabellen nedan.  

 
Dokumentsort Antal (ca)  Beskrivning av dokumentsorter 
Policyer 15 Policy anger värderingar och grundprinciper som styr 

organisationens agerande inom ett visst område. 
Riktlinjer 75 Riktlinje visar hur uppgifter ska utföras men lämnar 

utrymme för detaljutformning.  
Regler 25 Regel sätter exakta gränser för verksamhetens handlande 

genom att i detalj ange vad som gäller inom ett visst 
område. 

Anvisningar 10 Anvisning innehåller konkret vägledning, metod eller 
process för hur verksamheten eller arbetsuppgifter ska 
genomföras. 

Rutiner 10 Rutin anger ett bestämt arbetssätt, vad som ingår i en 
arbetsuppgift, när, hur och vem eller vilka som ska utföra 
arbetsuppgiften. 

Totalt Ca 135  
 
Merparten av stadsövergripande reglerande styrande dokument utgörs av de övergripande 
kategorierna policyer, riktlinjer och regler. Tyngdpunkten ligger på riktlinjer, vilket är 
rimligt eftersom denna kategori anger ramar för verksamheternas handlande inom ett visst 
område. Det ger nämnder och styrelser möjlighet att vid behov konkretisera 
kommunfullmäktiges styrning genom egna underliggande styrande dokument utifrån 
deras verksamheters förutsättningar. 

Stadsövergripande reglerande styrande dokument är vanligare förekommande inom 
områden som exempelvis säkerhet, lokaler, personal, kommunikation och ekonomi.1 
Bland dessa områden, i synnerhet lokaler och personal, finns dessutom fler detaljerade 
reglerande styrande dokument (regler, anvisningar och rutiner) än inom andra områden. 
För området säkerhet, samhällsskydd och beredskap kan det bli aktuellt med ytterligare 
reglerande styrande dokument då planeringen av civilt försvar i riket har återupptagits.  

Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument antogs 2017. Riktlinjen har sedan den 
infördes medfört ökad tydlighet i utformningen av styrande dokument och utgör ett 
viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med styrande dokument. I likhet med kartläggningen 
av planerande styrande dokument ser stadsledningskontoret vikten av att arbeta med 
rådgivning även i beredningen av stadsövergripande reglerande styrande dokument. 
Genom att förstärka beredningen blir det enklare att bedöma hur tillkommande styrning 
förhåller sig till gällande styrning. För reglerande styrande dokument, i högre grad än 
planerande styrande dokument, är gränsdragningen mot lagstiftning och övriga 
bestämmelser särskilt viktigt att bevaka. Dokumentens syfte och funktion i förhållande 
till den lagstiftning som redan finns på området måste vara motiverad. Detta för att 

 
1Insorteringen utgår från dokumentens huvudsakliga hemvist. Det innebär att ett dokumenten även 
kan ha bestämmelser riktade till andra områden.  
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minimera risken för att ett reglerande styrande dokument enbart upprepar lagstiftning 
utan ytterligare funktion.  

I vissa fall finns både en policy och riktlinje som reglerar en sakfråga. För att undvika att 
staden har fler styrande dokument än nödvändigt avser stadsledningskontoret, genom 
riktlinjen för styrande dokument och rådgivningsinsatser, se över vilket mervärde som 
erhålls av att ha både en policy och en riktlinje inom ett område. En sammanslagning, till 
den dokumentsort som innehållet övervägande lutar åt, bidrar sannolikt till en mer samlad 
styrning och stärker förutsättningarna för efterlevnad. Det är även viktigt att i 
beredningen låta innehållet avgöra vilket slags styrande dokument som ska tas fram och 
samtidigt hitta en balans mellan graden av detaljering och handlingsutrymme. I grunden 
är det angeläget att överväga om det är styrande dokument som bedöms vara bästa 
lösningen för att få till en förändring i verksamheten. Vidare kommer 
stadsledningskontoret fortsättningsvis även arbeta med att säkerställa tydligare 
skrivningar vad gäller exempelvis hur principer och värderingar formuleras i policyer. 
Syftet är att öka tydligheten i innehållet och därmed stärka användningen av policy som 
relevant verktyg för den reglerande styrningen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
I föregående aktualitetsprövningar har stadsledningskontoret angett att mängden styrande 
dokument är relativt konstant över tid, en bedömning som kan anses gälla även denna 
gång. Vid aktualitetsprövningens uppstart i oktober 2020 fanns det cirka 410 
stadsövergripande styrande dokument, för närvarande finns det cirka 385 dokument. Det 
minskande antalet dokument beror på att cirka 10 dokument upphört efter beslut och att 
cirka 15 dokument förflyttats till annan nämnd utifrån ny nämndorganisation. 
Förflyttning av ett styrande dokument innebär dock inte att antalet styrande dokument i 
staden som helhet blir färre då dokumentet finns kvar under annan nämnd. Det kommer 
även tillkomma ett antal ytterligare styrande dokument utifrån politiska uppdrag, bland 
annat från Göteborgs Stads budget 2021. Exempel på detta är ”idrottspolitiskt program” 
samt ”handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden år 2025”. 

För att minska antalet styrande dokument räcker det inte enbart med att granska enskilda 
dokuments aktualitet eller relevans, utan det behövs större helhetsgrepp. Detta är ett 
arbete vilket kan konkretiseras genom olika områdesöversyner där styrande dokument ses 
över för en mer samlad och ändamålsenlig styrning. De områdesöversyner som idag finns  
på uppdrag från kommunfullmäktige, med hänvisning till sammanträde 2020–12–10 § 20, 
är följande: 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i nära samarbete med Göteborgs Stadshus AB, 
Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB, utreda förutsättningarna för 
att samordna och samverka för ett gemensamt program där intentionerna i Göteborgs 
Stads program för besöksnäringens utveckling och Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program kvarstår. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder utreda 
förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, 
jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de 
styrande dokumenten kvarstår.  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nära samarbete med byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt andra berörda 
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nämnder och styrelser utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande 
dokument inom den strategiska stadsplaneringen. Utredningen ska ske samplanerat 
med processen för den nya översiktsplanen. 

Utöver de översyner som finns enligt uppdrag har det i aktualitetsprövningen identifierats 
andra områden som kan bli aktuella för samlad översyn. Ett sådant exempel på samlad 
områdesöversyn kan innefatta dokument såsom policy och riktlinje mot mutor, anvisning 
för bisyssla och jäv med flera.  

Stadsledningskontoret har idag etablerade arbetsformer som systematiskt stödjer arbetet 
med styrande dokument. Exempel på arbetsformer som bidragit till tydligare struktur och 
utformning av styrande dokument är årliga aktualitetsprövningar, översyner, 
kartläggningar av styrande dokument, Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument 
och stadsledningskontorets rådgivningsinsatser. Dessa arbetsformer bidrar till ökad 
medvetenhet kring vikten av ändamålsenlig styrning och stärkt förståelse för styrande 
dokument.  

Sammanfattningsvis bedömer stadsledningskontoret att föreslagna åtgärder i styrande 
dokument, tillsammans med de justeringar som beslutats på delegation av stadsdirektör, 
uppfyller syftet med aktualitetsprövning 2020.  

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  



Riktlinjer

1. Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning
2. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument
3. Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader
4. Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och 

ungdom med sammansatt psykiatrisk och social problematik - Västbus
5. Göteborg Stads riktlinje för förvaltning av de anknutna stiftelsernas kapital
6. Göteborgs Stads riktlinje för anknutna stiftelser avseende den löpande förvaltningen
7. Riktlinjer för mottagande av förvaltningsuppdrag av stiftelser
8. Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten
9. Göteborgs Stads riktlinje för fordringsbevakning och inkasso
10. Göteborgs Stads riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom inom Göteborgs Stad
11. Principer för beredning och uppföljning av investeringar,leasing och tecknande av hyresavtal
12. Riktlinje för sponsring inom Göteborgs Stad
13. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv
14. Riktlinjer för Göteborgs Stads mottagande av donationer
15. Göteborgs Stads riktlinje för bistånd till boende
16. Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården i Göteborgs Stad
17. Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen
18. Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd
19. Göteborgs Stads riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ- och familjeomsorgen 

samt funktionshinder
20. Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relationer
21. Ramprogram för lokalutformning av BmSS i fristående hus i Göteborgs Stad
22. Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn
23. Riktlinjer för hemtjänst
24. Göteborgs Stads inriktning för Eurocities
25. Göteborgs Stads riktlinje för Göteborgsförslaget
26. Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation
27. Inriktning för Göteborgs Stads partnerstad Lyon
28. Positionspapper för Göteborg Stads vänorter Århus, Bergen och Åbo
29. Positionspapper för ICLEI- Local Governments for Sustainability
30. Positionspapper för partnerstäderna S:t Petersburg, Xi’an, Tallin, Krakow, Rostock, Kiel och Newcastle
31. Positionspapper och arbetsplan för Åldersvänliga Göteborg – en del i WHO:s globala nätverk för Age-friendly 

Cities and Communities
32. Göteborgs Stads riktlinje för antagning till kulturskolans frivilliga verksamhet

Policyer
1. Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad
2. Policy för mottagande och förvaltning av anknutna stiftelser samt mottagande av gåvor inom Göteborgs Stad
3. Policy för ökad öppenhet och transparens i stiftelser, fonder och föreningar
4. Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT
5. Göteborgs Stads policy för kommunikation
6. Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap
7. Göteborgs Stads policy för representation och gåvor
8. Policy mot mutor i Göteborgs Stad
9. Miljöpolicy för Göteborgs Stad
10. Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad
11. Parkeringspolicy för Göteborgs Stad
12. Policy för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad
13. Göteborgs Stads policy för arbete med avhoppare
14. Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer

Aktuella reglerande styrande dokument februari 2021 
- Policyer, riktlinjer, regler och anvisningar 

Regler

1. Regler för attest i Göteborgs Stad
2. Bidrag till politiska ungdomsförbund
3. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar
4. Göteborgs Stads regler för förtjänsttecken samt stadens vardagshjältar
5. Göteborgs Stads regler för kommunalt partistöd
6. Regler för Göteborgs Stads medborgarvittnen
7. Regler om studiebesök och studiedagar för fullmäktiges ledamöter och ersättare
8. Göteborgs Stads regel för IT-användare
9. Göteborgs Stads regel gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem
10. Göteborgs Stads regler för användande av e-post i Göteborgs Stad
11. Göteborgs Stads regel för rekrytering
12. Göteborgs Stads regler för arbetsanpassning och rehabilitering
13. Definition av lätta och tunga miljöfordon
14. Göteborgs Stads generella regler för kommungemensamma interna tjänster
15. Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning
16. Göteborgs Stads regler för kommungemensamma interna tjänster
17. Göteborgs Stads regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning
18. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader
19. Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg
20. Regler om hemvårdsbidrag
21. Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse
22. Göteborgs Stads regel för chefers informationssäkerhetsansvar
23. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

33. Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället
34. Göteborgs Stads riktlinje gällande medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)
35. Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap
36. Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner
37. Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor
38. Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten
39. Riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad
40. Göteborgs Stads inriktning för nätverket Alliance for Urban Sustainability
41. Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom 

fastighetsnämnden
42. Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal
43. Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet
44. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg
45. Riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs 

Stad
46. Trafiksäkerhetskrav nyanskaffning fordon och rekommendationer om utrustning, beteendestöd och 

upphandling
47. Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering
48. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll
49. Riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster
50. Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad
51. Göteborgs Stads riktlinje för arbete med avhoppare
52. Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation
53. Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet
54. Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd
55. Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet
56. Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker
57. Riktlinje för informationssäkerhet
58. Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
59. Riktlinje för krishantering
60. Riktlinjer för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med övernattningsverksamhet mm vid 

idrottscuper och andra föreningsarrangemang för ungdomar
61. Göteborgs Stads program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utföraren, 2019-2022
62. Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling
63. Göteborgs Stads riktlinje för nyanlända elevers rätt till utbildning
64. Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad
65. Måltidsprogram för Göteborgs Stad
66. Göteborgs Stads riktlinje för ansvarsförhållanden mellan stadsdelsnämnderna gällande äldreomsorg och 

hemsjukvård i ordinärt boende
67. Göteborgs Stads riktlinje för kommunal subvention till trygghetsbostäder
68. Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen
69. Göteborgs Stads riktlinje för volontärinsatser som riktas till brukare inom stadens verksamheter
70. Kravspecifikation Göteborgs Stads hemtjänst
71. Ramprogram för lokalutformning av äldreboenden i Göteborgs Stad
72. Riktlinjer för hemtjänst
73. Riktlinjer för stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
74. Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
75. Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad
76. Göteborgs riktlinje för kommunstyrelsens remittering
77. Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående
78. Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer
79. Göteborgs Stads riktlinje för utformande av inkluderande dokument - enkäter, blanketter och formulär
80. Göteborgs Stads inriktning för deltagande i Nordic Safe Cities

Anvisningar
1. Göteborgs Stads anvisning för hantering av statsbidrag som rör fler än en nämnd
2. Tillämpningsanvisning OPF-KL
3. Göteborgs Stads anvisning för gränsdragning insatser inom socialtjänst och hemsjukvård för personer i sociala 

boenden
4. Göteborgs Stads anvisning för politikers medverkan i stadens kanaler och stadens kontakter med massmedia
5. Göteborgs Stads anvisning för alkohol- och drogfria arbetsplatser
6. Göteborgs Stads anvisning för bedömning av bisyssla och jäv
7. Göteborgs Stads anvisning för hantering av befattningsbenämningar
8. Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning
9. Göteborgs Stads anvisning för gränsdragning insatser inom socialtjänst och hemsjukvård för personer i sociala 

boenden
10. Göteborgs Stads anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
11. Stadsledningskontorets anvisning vid hantering av remisser från regeringskansliet/statliga verk (SOU, DS m.m.) 

mellan SLK och nämnd/styrelse samt förvaltning/bolag

Fetstilade dokument förelås utgå
Kursiverade dokument är justerade

Rutiner
1. Göteborgs Stads rutin för bolagsförhyrningar av lokaler för egen verksamhet
2. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar
3. Göteborgs Stads rutin för hantering av verksamhetsförändringar i fastighetsbeståndet
4. Göteborgs Stads rutin för hyresmodell
5. Göteborgs Stads rutin för kommunikation av registerkontroller
6. Göteborgs Stads rutin för lokalbank
7. Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten
8. Göteborgs Stads rutin för överföring av nämnders och bolags egendom – byggnader och anläggningar



Program
1. IKT-program för Utbildningsområdet i Göteborgs Stad
2. Program för e-samhälle
3. Kulturprogram för Göteborgs Stad
4. Göteborgs Stads folkhälsoprogram
5. Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026
6. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning
7. Program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete
8. Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023
9. Göteborg 2035 – Grönstrategi för en tät och grön stad
10. Göteborg 2035 – Strategi för utbyggnadsplanering
11. Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad
12. Göteborg Stads översiktsplan
13. Göteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025
14. Göteborgs Stads miljöprogram 2013-2020
15. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035
16. Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram 

till 2030
17. Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster 2019-2025
18. Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023
19. Klimatstrategiskt program , inklusive Energiplan för Göteborgs 

Stad
20. Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i 

Göteborg, Mölndal och Partille
21. Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023
22. Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, 

besökare och företagare 2017-2020
23. Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020-2026
24. Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor (LSO)
25. Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst

Vision
1. Vision och strategi för Centrala Älvstaden

Aktuella planerande styrande dokument februari 2021
- Vision, program, planer

Planer
1. Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och 

beroende
2. Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022
3. Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020-2021
4. Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013-2021
5. Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur
6. Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter (SRHR)
7. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 

2020-2023
8. Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 

2020-2023
9. Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 2020-2023
10. Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
11. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022
12. Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023
13. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023
14. Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i 

Göteborgs Stad
15. Strategisk plan för suicidprevention i Göteborg
16. Avfallsplan för Göteborgs Stad - regional avfallsplan A2020
17. Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020
18. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och 

stöd till introduktion av elfordon
19. Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024
20. Kemikalieplan för Göteborgs Stad
21. Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
22. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och 

intressebevakning 2020
23. Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna 

tjänster 2020-2022
24. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020
25. Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism
26. Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022
27. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i 

Göteborg 2014-2022Fetstilade dokument förelås utgå
Kursiverade dokument är justerade
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Justeringar som beslutas i KS/KF 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor 
2017-2021 

Åtgärd: Genomför en studie om hur våldsutsattheten (våld i nära 
relationer, hatbrott och *hedersrelaterat våld och förtryck) för 
hbtq-personer ser ut i Göteborg. Studien ska även identifiera hur 
stödet för våldsutsatta hbtq-personer ser ut i staden. Social Resursnämnd Socialnämnd Centrum 

 
Åtgärd: Tag utifrån studien om hbtq-personers våldsutsatthet 
fram en vägledning som kan användas inom socialtjänsten 

Social Resursnämnd (sammankallande), 
alla stadsdelsnämnder Socialnämnd Centrum 

 
Åtgärd: Information om var/hur våldsutsatta hbtq-personer kan få 
stöd publiceras på stadens hemsida. 

Nämnden för Konsument- och 
medborgarservice (sammankallande), 
Social Resursnämnd 

Nämnden för Konsument- och 
medborgarservice (sammankallande), 
Socialnämnd Centrum 

 

Åtgärd: Inrätta skyddade boenden/boendeplatser med skalskydd 
för män, transpersoner och lesbiska och bisexuella kvinnor som 
utsätts för våld i nära relationer. Social Resursnämnd Socialnämnd Centrum 

 

Åtgärd: Inrätta en jour- och stödverksamhet direkt riktad till 
hbtq-personer. I uppbyggnaden ska det civila samhället och 
Göteborgs Stads HBTQ-råd konsulteras. Social Resursnämnd Socialnämnd Centrum 

 

Åtgärd: Utveckla ett samarbete kring kompetensutveckling och 
beredskap med aktörer som har specifik kompetens om 
hedersrelaterad våldsutsatthet hos hbtq-personer. 

Social Resursnämnd (sammankallande), 
Alla stadsdelsnämnder, 
Utbildningsnämnden 

Socialnämnd Centrum (sammankallande) 
Utbildningsnämnden 

 

Åtgärd: Bjud in organisationer i civila samhället som arbetar med 
stöd åt våldsutsatta hbtq-personer till en gemensam 
kompetensutveckling. 

Social Resursnämnd (sammankallande), 
Alla stadsdelsnämnder, 
Utbildningsnämnden 

Socialnämnd Centrum (sammankallande), 
Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd Nordost, 
Socialnämnd Sydväst, Utbildningsnämnden 
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Justeringar som beslutas i KS/KF 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor 
2017–2021 

Åtgärd: Inled ett samarbete runt hatbrott med polisens demokrati- 
och hatbrottsgrupp Integrering befintliga uppdrag/processer: 
Samordnas med stadens Trygg-i-arbete, samordnas med ny jour 
och stödverksamhet direkt riktad till hbtq-personer. (Tidigare 
skrivningar: Samordnas med Social Resursförvaltnings och 
stadsdelarnas lokala Trygg-i-arbete. Samordnas med Social 
Resursförvaltnings nya mottagning för våldsutsatta hbtq-
personer)  

Alla stadsdelsnämnder, Social 
Resursnämnd 

Socialnämnd Centrum (sammankallande), 
Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd Nordost, 
Socialnämnd Sydväst 

 

Åtgärd: Komplettera stadens trygghetsundersökningar utifrån ett 
normkritiskt perspektiv så att även exempelvis hbtq-personers 
utsatthet och hatbrott fångas upp och blir en del av arbetet. 
(Tidigare skrivning: Komplettera stadsdelarnas 
trygghetsundersökningar utifrån ett normkritiskt perspektiv så att 
även exempelvis hbtq-personers utsatthet och hatbrott fångas upp 
och blir en del av arbetet) Indikatorer: Antal 
trygghetsundersökningar med normkritisk ingång 
(Tidigare skrivning:  Antal stadsdelar med 
trygghetsundersökningar med normkritisk ingång) Integrering 
befintliga uppdrag/processer: Samordnas med stadens Trygg-i-
arbete (Tidigare skrivning: Samordnas med Social 
Resursförvaltnings och stadsdelarnas lokala Trygg –i-arbete) 

Social Resursnämnd (sammankallande), 
Alla stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Centrum (sammankallande), 
Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd Nordost, 
Socialnämnd Sydväst 

 

Åtgärd: Genomför kompetenshöjande insatser kring hbtq/heder 
för samtliga medarbetare som arbetar med nyanlända, på HBV 
och/eller stödboenden för ensamkommande barn och unga och 
inom socialtjänsten med olika mottagarfunktioner 
(Tidigare skrivning: Genomför kompetenshöjande insatser kring 
hbtq/heder för samtliga medarbetare som arbetar med nyanlända, 
med ensamkommande flyktingbarn, på asylboenden och inom 
socialtjänsten med olika mottagarfunktioner) 

Social Resursnämnd (sammankallande), 
Alla stadsdelsnämnder, 
Utbildningsnämnden 

Socialnämnd Centrum (sammankallande), 
Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd Nordost, 
Socialnämnd Sydväst, Utbildningsnämnden 

 
Åtgärd: Uppmuntra skolorna att ta del av West Prides utbud av 
utbildningar i normkritik 

Alla stadsdelsnämnder, 
Utbildningsnämnden Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden,  
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Justeringar som beslutas i KS/KF 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor 
2017–2021 

Åtgärd: Inför Normmedvetet arbetssätt i minst fem brukarnära 
verksamheter per år efter modell som utvecklats i bl a SDF 
Örgryte-Härlanda. (Tidigare skrivning: Inför Normmedvetet 
arbetssätt i minst fem brukarnära verksamheter per år i varje 
stadsdel, efter modell som utvecklats i bl.a. SDF Örgryte-
Härlanda. 

Alla stadsdelsnämnder, SDN Härlanda-
Örgryte (sammankallande) 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
Nämnden för funktionsstöd, Socialnämnd 
Centrum, Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd 
Nordost, Socialnämnd Sydväst 

 

Åtgärd: Minst tio grundskolor i staden utför en normkritisk 
granskning av den egna verksamheten, i syfte att förbättra unga 
hbtq-personers arbetsmiljö. Resultatet av granskningen förmedlas 
till övriga skolor i staden som en del av en lärandeprocess. 
(Tidigare skrivning: Minst en grundskola i varje stadsdel utför en 
normkritisk granskning av den egna verksamheten, i syfte att 
förbättra unga hbtq-personers arbetsmiljö. Resultatet av 
granskningen förmedlas till övriga skolor i stadsdelen som en del 
av en lärandeprocess.) Alla stadsdelsnämnder Grundskolenämnden 

 
Åtgärd: Inrätta i samverkan med civila samhället en mötesplats, 
ett Regnbågshus, för hbtq-personer Social Resursnämnd  

I enlighet med beslut i KF 2020-09-10 utreder 
stadsledningskontoret åtgärden. Återkommer 
som eget ärende. (Dnr 1323/20)  

 

Åtgärd: Förstärk och utvidga antalet kommunala mötesplatser för 
unga hbtq-personer, utifrån erfarenheter från GIA:s (Gays in 
Angered) verksamhet. 

Alla stadsdelsnämnder, Social 
Resursnämnd 

Socialnämnd Centrum (sammankallande), 
Socialnämnd Hisingen, Socialnämnd Nordost, 
Socialnämnd Sydväst. I arbetet ska samverkan 
ske med Nämnden för konsument- och 
medborgarservice  

 

Åtgärd: Formulera samtliga regler för föreningsbidrag på ett 
inkludernade och enhetligt sätt utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna 

Idrotts- och förenings-nämnden 
(sammankallande), Kulturnämnden, 
Social Resursnämnd, Alla 
stadsdelsnämnder 

Idrotts- och föreningsnämnden 
(sammankallande), Kulturnämnden, 
Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, 
Socialnämnd Nordost, Socialnämnd Sydväst, 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
Nämnden för funktionsstöd 
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Justeringar som beslutas i KS/KF 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor 
2017–2021 Åtgärd: Säkerställ att det tekniska systemet för stadens 

föreningsbidrag inte exkluderar personer som inte definierar sig 
inom de traditionella könskategorierna kvinna/man, flicka/pojke 

Idrotts- och förenings-nämnden 
(sammankallande), Social 
Resursnämnd, Kulturnämnden, Alla 
stadsdelsnämnder 

Idrotts- och föreningsnämnden, 
(sammankallande), Kulturnämnden, 
Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, 
Socialnämnd Nordost, Socialnämnd Sydväst, 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
Nämnden för funktionsstöd 

 

Åtgärd: Tag fram ett normkritiskt och stadengemensamt material 
om värdegrundsarbete att dela ut till föreningar, liknande ”Säker 
och trygg förening”. Materialet kan även användas till 
utbildningar för föreningsaktiva 

Idrotts- och föreningsnämnden 
(sammankallande), Social 
Resursnämnd, Kulturnämnden, Alla 
stadsdelsnämnder 

Idrotts- och föreningsnämnden 
(sammankallande), Kulturnämnden, 
Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, 
Socialnämnd Nordost, Social-nämnd Sydväst, 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
Nämnden för funktionsstöd 

 

Åtgärd: Föreningar som erhåller stadens stöd ska kontinuerligt 
erbjudas kompetensutveckling inom 
antidiskriminering/normkritik 

Idrotts- och föreningsnämnden 
(sammankallande), Social 
Resursnämnd, Kulturnämnden, Alla 
stadsdelsnämnder 

Idrotts- och föreningsnämnden 
(sammankallande), Kulturnämnden, 
Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, 
Socialnämnd Nordost, Socialnämnd Sydväst, 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
Nämnden för funktionsstöd 

 

Åtgärd: Uppmuntra föreningar att synliggöra 
öppenhet/inkludering för hbtq-personer, exempelvis i 
informationen på webben. 

Nämnden för konsument- och 
medborgarservice (sammankallande), 
Idrotts- och föreningsnämnden, Social 
Resursnämnd, Kulturnämnden, Alla 
stadsdelsnämnder 

Nämnden för Konsument- och 
medborgarservice (sammankallande), Idrotts- 
och föreningsnämnden, Kulturnämnden, 
Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, 
Socialnämnd Nordost, Socialnämnd Sydväst, 
Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden, 
Nämnden för funktionsstöd  

 

Åtgärd: Inkludera ett kriterie om normkritisk kompetens vid 
ramavtalsupphandling av konsulttjänster för chefs- och 
medarbetarutveckling Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen, Nämnden för inköp och 
upphandling 

 
Åtgärd: Säkerställ en normkritisk ingång i alla utbildningar som 
riktar sig till medarbetare som arbetar med våldsutsatta i staden 

Social Resursnämnd (sammankallande), 
Alla stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Hisingen, 
Socialnämnd Nordost, Socialnämnd Sydväst 
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Redaktionella ändringar som beslutats av stadsdirektören på delegation 2021-02-18 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för stärkta 
insatser mot rasism 2020-2023 

Insats 2.4 Rasism och hatbrott integreras i Göteborgs Stads 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete: Tidigare 
har trygghetsundersökningar genomförts lokalt med olika 
utformning, fokus, omfattning och frekvens. (Tidigare 
skrivning: I dagsläget utför stadsdelarna 
trygghetsundersökningar med olika utformning, fokus, 
omfattning och frekvens.) 

Ansvar: Social resursnämnd ansvarar i 
samverkan med stadsdelsnämnder, nämnden 
för park och natur, trafiknämnden, 
lokalnämnden, fastighetsnämnden, 
Förvaltnings AB Framtiden och 
kommunstyrelsen. 

Ansvar:  Socialnämnd Nordost, Centrum, 
Sydväst och Hisingen, nämnden för park 
och natur, trafiknämnden, lokalnämnden, 
fastighetsnämnden, Förvaltnings AB 
Framtiden och kommunstyrelsen. 

Göteborgs Stads plan för arbetet 
mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023 

Aktivitet 1.1 Genomför värdegrundsdialoger med barn och 
unga 

Samtliga stadsdelsnämnder, Grundskole-
nämnden, Förskolenämnden, Utbildnings-
nämnden, Idrotts- och föreningsnämnden.  

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden.  

 

Aktivitet 1.2 Genomför värdegrundsdialoger med föräldrar 
och vårdnadshavare  

Samtliga stadsdelsnämnder, Social 
resursnämnd, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

 Aktivitet 1.4 Integrera kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck i stadens våldspreventiva arbete 

Samtliga stadsdelsnämnder, Förvaltnings AB 
Framtiden, Utbildningsnämnden, 
Grundskolenämnden och Förskolenämnden. 
Social resursnämnd har samordningsansvar i 
stadenövergripande våldspreventiva arbete 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Förvaltnings AB Framtiden. 

 Aktivitet 1.5 Öka delaktigheten i samhället Samtliga stadsdelsnämnder, Valnämnden, 
Nämnden för 
konsument- och medborgarservice, Idrott- och 
föreningsnämnden, Kulturnämnden 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Valnämnden, Nämnden för 
konsument- och medborgarservice, Idrott- 
och föreningsnämnden, Kulturnämnden.  

 Aktivitet 2.1 Genomför informationsinsatser Social resursnämnd, samtliga 
stadsdelsnämnder samt ungdomsmottagningar. 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 
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Redaktionella ändringar som beslutats av stadsdirektören på delegation 2021-02-18 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för arbetet 
mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020–2023 

Aktivitet 1.4 Integrera kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck i stadens våldspreventiva arbete 

Samtliga stadsdelsnämnder, Förvaltnings AB 
Framtiden, Utbildningsnämnden, 
Grundskolenämnden och Förskole-nämnden. 
Social resursnämnd har samordningsansvar i 
stadens 
övergripande våldspreventiva arbete 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Förvaltnings AB Framtiden. 

 Aktivitet 1.5 Öka delaktigheten i samhället 

Samtliga stadsdelsnämnder, Valnämnden, 
Nämnden för konsument- och 
medborgarservice, Idrott- och 
föreningsnämnden, Kulturnämnden 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen , Valnämnden, Nämnden för 
konsument- och medborgarservice, Idrott- 
och föreningsnämnden, Kulturnämnden. 

 Aktivitet 2.1 Genomför informationsinsatser Social resursnämnd, samtliga 
stadsdelsnämnder samt ungdomsmottagningar. 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

 Aktivitet 2.2 Utveckla resursteam mot hedersrelaterat våld Samtliga stadsdelsnämnder, Social 
resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

mot Aktivitet 2.3 Utred möjligheten att säkerställa tillgången till 
lämpligt skyddat boende Social resursnämnd Socialnämnden Sydväst i samverkan med 

Socialnämnd Centrum. 

 Aktivitet 2.4 Stärk arbetet med långsiktiga psykosociala 
insatser 

Samtliga stadsdelsnämnder, Social 
resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen  

 Aktivitet 2.5 Utveckla möjligheterna att erbjuda insatser till 
personer som utövar hedersrelaterat våld Social resursnämnd Socialnämnden centrum. 

 Aktivitet 3.1 Genomför kompetenshöjande insatser 

Social resursnämnd har ansvar för stadens 
gemensamma utbildningsinsatser. Övriga 
nämnder som berörs av aktiviteten ansvarar för 
sitt eget kollegiala lärande och att den personal 
som möter målgruppen har den kompetens 
som behövs. 

Socialnämnden centrum har ansvar för 
stadens gemensamma utbildningsinsatser. 
Övriga nämnder som berörs av aktiviteten 
ansvarar för sitt eget kollegiala lärande och 
att den personal som möter målgruppen har 
den kompetens som behövs. 
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Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för arbetet 
mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020–2023 Aktivitet 3.2 Stärk samordning och samverkan 

Social resursnämnd, stadsdelsnämnder, 
Utbildningsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen , Nämnden för funktionsstöd, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden.  

 Aktivitet 3.3 Upprätta rutiner 

Samtliga stadsdelsnämnder, 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden. 
Utbildningsnämnden. Processledare: Social 
resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen , Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, Nämnden för 
funktionsstöd, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden. 
Processledare: Socialnämnden centrum.  

 
Aktivitet 3.4 Utveckla arbetet inom myndighetsutövande 
socialtjänst Samtliga stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

Göteborgs Stads plan för arbete 
med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) Implementering  

En stödfunktion för SRHR-arbetet finns inom 
Social resursförvaltning i SRHR-teamet 

En stödfunktion för SRHR-arbetet finns 
inom Socialnämnden centrum i SRHR-
teamet 

 

Aktivitet 1.1 Kartläggning av befintliga metoder som kan 
användas för att utveckla arbetet med att förebygga och 
motverka sexuellt våld i Göteborgs Stad. Social resursnämnd. Socialnämnden Centrum. 

 Aktivitet 1.2 Göteborgs Stads verksamheter inom det 
familjecentrerade arbetssättet inkluderar ett SRHR-
perspektiv. 

Samtliga stadsdelsnämnder, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden. Samordning: 
Fokusledare för målområdet God start i livet 
och Fortsatt goda uppväxtvillkor inom Jämlikt 
Göteborg. 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden. Samordning: 
Fokusledare för målområdet God start i livet 
och Fortsatt goda uppväxtvillkor inom 
Jämlikt Göteborg. 

 

Aktivitet 1.3 Utarbeta systematiska arbetssätt för hur sexuellt 
våld, kränkningar och övriga behov gällande SRHR 
synliggöras i mötet med myndighetsutövande verksamheter i 
staden. 

Samtliga stadsdelsnämnder. Samordning: 
Social resursnämnd. 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Nämnden för funktionsstöd. 
Samordning: Socialnämnden Centrum 
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Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för arbete 
med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) 

Aktivitet 2.2 Skriftlig och muntlig information om SRHR ges 
i Göteborgs Stads verksamheter där det är relevant. 

Samtliga stadsdelsnämnder, Social 
resursnämnd, Kulturnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, Nämnden för 
funktionsstöd, Kulturnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning  

 Aktivitet 2.3. Chefer och medarbetare har tillgång till 
kontinuerlig och strukturerad fortbildning på SRHR- 
området.  

Social Resursnämnd Socialnämnden centrum 

 Aktivitet 2.4 SRHR-relaterat stödmaterial och 
informationsmaterial finns sammanställt och tillgängligt för 
stadens verksamheter. 

Social resursnämnd. Socialnämnden centrum. 

 

Aktivitet 3.1 Samverkan stärks mellan verksamheter i 
Göteborgs Stad som tillhandahåller råd-, stöd- och 
vårdinsatser på SRHR-området. 

Social resursnämnd, Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden samt de stadsdels-
nämnder med ansvar för en 
ungdomsmottagning (det vill säga SDN 
Örgryte-Härlanda, SDN Västra Göteborg, 
SDN Västra Hisingen, SDN Östra Göteborg 
och SDN Centrum). Samordning: Social 
Resursnämnd. 

Socialnämnden centrum, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden. 
Samordning: socialnämnden centrum  

 

Aktivitet 3.2 En uppdaterad hänvisningslista över råd-, stöd- 
och vårdinsatser på SRHR-området finns tillgänglig för 
stadens verksamheter. Social resursnämnd. Socialnämnd centrum  
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Redaktionella ändringar som beslutas av stadsdirektören på delegation 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för 
jämställdhet 2019–2023 

Matris under rubrik Planen, s 6, Ansvar för mål 
Socialtjänstens handläggning av beslut likvärdig och jämlik 
oavsett kön  Stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Nämnden för funktionsstöd, 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

 Matris under rubrik Planen, s 6, Frihet från våld  

Stadsdelsnämnder, Förskolenämnd, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden, Social 
resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden, 

 
Matris under rubrik Planen, s 6, Utbildning och arbete – fritt 
från könsstereotypa normer 

Stadsdelsnämnder, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden, Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
Matris under rubrik Planen, s 6, Likvärdigt inflytande inom 
stadsutvecklingsprocesser oavsett kön 

Social resursnämnd, Stadsdelsnämnder, 
Byggnadsnämnden, Trafiknämnden, 
Fastighetsnämnden, Park och naturnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden, 
Kulturnämnden, samtliga bolag inom HIGAB 
AB och Framtiden AB 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Byggnadsnämnden, 
Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, Park 
och naturnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Kulturnämnden, 
samtliga bolag inom HIGAB AB och 
Framtiden AB  

 

Åtgärder per målområde, Kompetenshöjande åtgärder kring 
normmedvetet arbetssätt inom handläggning /beslut av 
insatser för personal inom IFO/FH och äldreomsorgen 

Samtliga Stadsdelsnämnder och Social 
resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden och Nämnden för 
funktionsstöd 

 

Åtgärder per målområde, Granska handläggningen och 
fortsätta att utveckla kvalitetssäkringen av handläggningen 
/beslut av insatser i socialtjänstprocessen utifrån ett 
jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv 

Samtliga Stadsdelsnämnder och Social 
resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden och Nämnden för 
funktionsstöd 
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Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för 
jämställdhet 2019–2023 

Åtgärder per målområde, Kompetenshöjande åtgärder för 
ökad normmedvetenhet kring destruktiva normer kring 
maskulinitet och våld, för förskole-, skol- och 
fritidsverksamheter, socialtjänsten, samt idrotts- och 
föreningsverksamheten 

Stadsdelsnämnder, Förskolenämnd, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Förskolenämnd, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden 

 

Åtgärder per målområde, Inkludera en genusförändrande 
ansats så att normer kring maskulinitet och våld utmanas i 
likabehandlingsarbetet och i det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet inom förskole-, skol- och 
kultur/fritidsverksamheterna, samt idrotts- och 
föreningsverksamheten 

Stadsdelsnämnder, Förskolenämnd, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden,  
Idrotts- och föreningsnämnden, Social 
resursnämnd 

Förskolenämnd, Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Socialnämnd Centrum 

 

Åtgärd per målområde, Stärkt samverkan och samsyn hur 
destruktiva normer och våld ska motverkas och hur det 
förebyggande arbetet ska bedrivas mellan olika kommunala 
instanser och med polismyndigheten och civila samhällets 
aktörer som når inblandade målgrupper 

Stadsdelsnämnder, Förskolenämnd, 
Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden,  
Idrotts- och föreningsnämnden, Social 
resursnämnd samordnande 

Socialnämnd Nordost, Centrum 
(samordnande), Sydväst och Hisingen, 
Förskolenämnd, Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden 

 
Åtgärder per målområde, Kompetenshöjande insatser i 
normkritik och jämställdhet i stadsutveckling 

Social resursnämnd, Stadsdelsnämnder, 
Byggnadsnämnden, Trafiknämnden, 
Fastighetsnämnden, Park och naturnämnden, 
Idrotts- och föreningsnämnden, 
Kulturnämnden, HIGAB AB och Framtiden 
AB 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Byggnadsnämnden, 
Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, Park 
och naturnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Kulturnämnden, HIGAB 
AB och Framtiden AB 

 
Åtgärder per målområde, Vidareutveckla LKB/LUP för att 
inkludera en normkritisk analys Samtliga Stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, 

Göteborgs Stads plan mot 
hemlöshet 2020-2022 

Åtgärd, fokusområde 1, utveckla insatser för att förebygga 
hemlöshet Stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Nämnden för funktionsstöd 

 
Åtgärd, fokusområde 1, utveckla samverkan för att förebygga 
avhysning av äldre personer Stadsdelsnämnder 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 



 
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Sammanställning av ansvarsområden utifrån ny nämndorganisation – Aktualitetsprövning 2020 11 (13) 

Redaktionella ändringar som beslutats av stadsdirektören på delegation 2021-02-18 

Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan mot 
hemlöshet 2020-2022 Åtgärd, fokusområde 2, Utveckla det uppsökande arbetet Social Resursnämnd 

 
Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

 
Åtgärd, fokusområde 2, Tillhandahålla nödbiståndsboenden 
med god kvalitet för strukturellt bostadslösa barnfamiljer Social Resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

 
Åtgärd, fokusområde 2, Utveckla planering och samordning 
för en mer långsiktig boendelösning Social Resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

 
Åtgärd, fokusområde 2, Utveckla en samlingspunkt för 
personer i hemlöshet Social Resursnämnd 

Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen 

 
 

Åtgärd, fokusområde 3, Effektivisera användningen av 
lägenheter inom den sekundära bostadsmarknaden Social Resursnämnd Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 

och Hisingen 

 
Åtgärd, fokusområde 3, Utveckla stadens arbete utifrån 
modellen bostad först Social Resursnämnd Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 

och Hisingen 

 
Åtgärd, fokusområde 3, Samordna insatser vid utskrivning 
från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem Stadsdelsnämnder Socialnämnd Nordost, Centrum, Sydväst 

och Hisingen 

Göteborgs Stads plan för barn- och 
ungkultur 2020-2023 Insats 3: Samverkan för barn och ungkultur i närområdet Stadsdelsnämnder 

Socialnämnder Sydväst, Hisingen, Nordost 
och Centrum, Grundskolenämnd, 
Förskolenämnd, Utbildningsnämnd, Idrotts- 
och föreningsnämnd och Kulturnämnd.  

 Insats 4: Tillsätta en stadengemensam barn- och 
ungkulturstrategisk grupp (Tidigare skrivning: Tillsätta en 
tvär-linjär barn- och ungkulturstrategisk grupp)  

(Se även insats 6 och 7 som är kopplade till insats 4 på 
nästkommande sida.) 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnd, Stödjande 
nämnder: Grundskolenämnd, Förskolenämnd, 
Utbildningsnämnd, Stadsdelsnämnder, Idrotts- 
och föreningsnämnd, Social resursnämnd, 
Byggnadsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd, 
Park- och naturnämnd.  

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden  
Stödjande nämnder: Grundskolenämnd, 
Förskolenämnd, Utbildningsnämnd, Idrotts- 
och föreningsnämnd, Socialnämnder 
Sydväst, Hisingen, Nordost och Centrum, 
Byggnadsnämnd, Lokalförsörjningsnämnd, 
Park- och naturnämnd 
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Styrande dokument Aktivitet/insats/åtgärd Tidigare ansvarig nämnd/er Ny ansvarig nämnd/er 

Göteborgs Stads plan för barn- och 
ungkultur 2020-2023 

Insats 6 Kulturdata på karta Ansvariga nämnder: Byggnadsnämnd 
tillsammans med Kulturnämnd. Stödjande 
nämnder: Samtliga nämnder representerade i 
den barn- och ungkulturstrategiska gruppen 
enligt insats 4, samt avstämning med 
Intraservice. 

Ansvariga nämnder: Byggnadsnämnd 
tillsammans med Kulturnämnd. Stödjande 
nämnder: Samtliga nämnder representerade i 
den barn- och ungkulturstrategiska gruppen 
enligt insats 4, samt avstämning med 
Intraservice. 

 
Insats 7 Metodutveckling Samtliga nämnder representerade i den barn- 

och ungkulturstrategiska gruppen enligt insats 
4 

Samtliga nämnder representerade i den barn- 
och ungkulturstrategiska gruppen enligt 
insats 4 

Göteborgs Stads plan för jämlik 
stad 2019-2022 

Aktivitet, Samverkan genom det familjecentrerade 
arbetssättet för barns och ungas rätt till goda och likvärdiga 
uppväxtvillkor  

Samordningsansvar: Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden Centrala aktörer för 
genomförande: Stadsdelsnämnderna, Social 
resursnämnd, Kulturnämnden, Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd (Västra 
Götalandsregionen), Sveriges Kommuner och 
Landsting, Socialstyrelsen, aktörer från 
civilsamhället och aktörer från näringslivet. 

Samordningsansvar: Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden Centrala aktörer för 
genomförande: Socialnämnden Centrum, 
Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden 
Nordost, Socialnämnden Sydväst, Nämnden 
för Funktionsstöd, Kulturnämnden, 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
(Västra Götalandsregionen), Sveriges 
Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, 
aktörer från civilsamhället och aktörer från 
näringslivet. 

 

Aktivitet, Skolan som gemensam arena för samverkan kring 
barns rätt till goda och likvärdiga uppväxtvillkor   

Samordningsansvar: Grundskolenämnden 
Centrala aktörer för genomförande: 
Stadsdelsnämnder, Förskolenämnden, 
Kulturnämnden, Social resursnämnd, Idrott- 
och föreningsnämnden, Byggnadsnämnden, 
Lokalnämnden, Park- och naturnämnden, 
Kommunala bolag samt externa aktörer som 
Västra Götalandsregionen, aktörer från 
civilsamhället och aktörer från näringslivet. 

Samordningsansvar: Grundskolenämnden 
Centrala aktörer för genomförande: 
Förskolenämnden, Socialnämnden Centrum, 
Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden 
Nordost, Socialnämnden Sydväst, Nämnden 
för Funktionsstöd, Kulturnämnden, Idrott- 
och föreningsnämnden, Byggnadsnämnden, 
Lokalnämnden, Park- och naturnämnden, 
Kommunala bolag samt externa aktörer som 
Västra Götalandsregionen, aktörer från 
civilsamhället och aktörer från näringslivet. 
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Göteborgs Stads plan för jämlik 
stad 2019-2022 

Aktivitet, Samverkan för ett jobb- och kompetenscentrerat 
arbetssätt för likvärdiga förutsättningar till arbete, utbildning 
och egen försörjning   

Samordningsansvar: Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning Centrala 
aktörer för genomförande: Stadsdelsnämnder, 
Utbildningsnämnden, Business Region 
Göteborg, Social resursnämnd, 
Samordningsförbundet samt externa aktörer 
som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Göteborgsregionen, aktörer från näringslivet 
samt aktörer från civilsamhället. 

Samordningsansvar: Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Centrala aktörer för genomförande: 
Utbildningsnämnden, Socialnämnden 
Centrum, Socialnämnden Hisingen, 
Socialnämnden Nordost, Socialnämnden 
Sydväst, Nämnden för Funktionsstöd, 
Business Region Göteborg, 
Samordningsförbundet samt externa aktörer 
som Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Göteborgsregionen, 
aktörer från näringslivet samt aktörer från 
civilsamhället. 

 

Aktivitet, Samverkan för jämlik tillgång till hållbara 
livsmiljöer 

Samordningsansvar: Byggnadsnämnden 
Centrala aktörer för genomförande: 
Stadsdelsnämnder, Kommunstyrelsen, 
Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park- och 
naturnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden, 
Kulturnämnden, Lokalnämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Social resursnämnd, Förvaltning AB 
Framtiden, Higab, Älvstranden Utveckling 
AB, GöteborgsLokaler samt externa aktörer 
Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten, 
aktörer från näringslivet och aktörer från 
civilsamhället. 

Centrala aktörer för genomförande: 
Socialnämnden Centrum, Socialnämnden 
Hisingen, Socialnämnden Nordost, 
Socialnämnden Sydväst, Kommunstyrelsen, 
Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park- 
och naturnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Nämnden för 
Funktionsstöd, Kulturnämnden, 
Lokalnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Förvaltning AB 
Framtiden, Higab, Älvstranden Utveckling 
AB, Göteborgs Lokaler samt externa aktörer 
Västra Götalandsregionen, 
Polismyndigheten, aktörer från näringslivet 
och aktörer från civilsamhället. 



 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Revidering av Göteborgs Stads HBTQ-plan 

§ 27, 0971/20  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. HBTQ-planens giltighetstid förlängs till 31 december 2021. 

2. Kommunstyrelsen uppdras revidera HBTQ-planen så att de mål som idag ägs av 

stadsdelsnämnd eller social resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd. 

3. Kommunstyrelsen utreder hur målen angående inrättandet av ett regnbågshus samt 

skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna verkställas senast 

under 2022. 

4. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers 

livsvillkor till grund för den nya planen. Denna rapport undersöker även villkor för 

HBTQ-personer inom utbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningens 

verksamheter. 

Handling 
2020 nr 168. 

Yrkanden 
Bosse Parbring (MP), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Stina Svensson (FI),  

Helene Odenjung (L), Kristina Tharing (M), Bettan Andersson (V) och Jessica Blixt (D) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Vidare yrkar Bettan Andersson (V) avslag på yrkandet från SD i kommunstyrelsen. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Styrande dokument 

Stadens nämnder och bolag 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-09-10 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Ordförande 
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Pär Gustafsson  

 

Justerande 

Håkan Eriksson 
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med detta program 

Syftet med Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, 

besökare och företagare 2017 -2020 är att ange den övergripande målsättningen 

och visa färdriktningen för utveckling av Göteborgs Stads externa service. En 

gemensam målbild och riktning skapar möjligheter för ledning, styrning, 

samordning och uppföljning av Göteborgs Stads service gentemot boende, 

besökare och företagare. Genom att arbeta tillsammans utifrån behoven hos de vi 

är till för kommer stadens verksamheter att skapa störst nytta och effektivitet. 

Vem omfattas av programmet 

Detta program gäller för samtliga nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att 

revidera Program för utveckling av medborgarservice. Detta då det tidigare beslutade 

programmet till delar är inaktuellt och  inte heller är upprättat enligt Göteborgs Stads 

riktlinjer för styrande dokument.  

Koppling till andra styrande dokument 

Programmet har starka samband och beröringspunkter till flertalet andra program i 

Göteborgs Stad som är beslutade eller som arbetas fram under 2017, däribland: 

Göteborgs Stads program för e-samhälle  

Göteborgs Stads väg mot e-samhället har fokus på att säkra välfärden och servicen för 

nuvarande och kommande generationer. Programmet anger målsättningen med att 

förenkla för medborgaren i kontakten med staden och att göra den digitala servicen så 

enkel, öppen, effektiv, att den är det naturliga förstahandsvalet för boende, besökare och 

företagare. 

Programmet för utveckling av intern service 

Den övergripande målbilden för programmet är att utveckla enkel och effektiv intern 

service som underlättar vardagen för chefer och medarbetare. På så sätt bidrar 

utvecklingen till högre kvalitet och effektivitet i kärnverksamheten och därmed ytterst för 

dem vi är till för.  

Göteborgs Stads kommunikationsprogram 

Det övergripande målet med Göteborgs Stads externa kommunikation är att skapa 

kännedom om stadens tjänster. Programmet anger att staden ska bli bättre på att berätta 

vad staden gör, varför och att staden tydligt ska kommunicera som en stad. När staden 

blir bättre på att berätta vad staden gör blir det lättare för de vi är till för att ta del av de 
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tjänster och den service som stadens verksamheter erbjuder samt att förstå inom vilka 

områden de kan vara med och påverka. Programmet omfattar Göteborgs Stads 

informationspolicy, Göteborgs Stads kommunikationsstrategi, Plan för Göteborgs Stads 

kanaler, Göteborgs Stads digitala kanalstrategi samt Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala 

medier. 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning utgår 

från ett rättighetsperspektiv och är ett av flera styrdokument som staden har för arbetet 

med att skapa en stad där alla invånare ges jämlika förutsättningar.  Det förutsätter också 

likvärdiga förutsättningar att ta del av stadens service och tjänster. 

Innovationsprogram för Göteborgs Stad  

Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur staden ska skapa ett strukturerat 

arbete med innovation i Göteborgs Stads verksamheter och öka Göteborgs Stads kapacitet 

att vara innovativ, i samverkan med andra samhällssektorer. Målbilden för Göteborgs 

Stads innovationsprogram är att: Innovation skapar nytta för boende, besökare och 

näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg. Detta innebär att Göteborgs 

Stad också ska arbeta innovativt med extern serviceutveckling. 

Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är under framtagning och ska ange 

riktningen för hur Göteborgs Stad vill att näringslivet ska vara i Göteborg 2023. Ett av 

fokusområdena för att utveckla näringslivet i Göteborg är att Göteborg ska fortsätta 

förbättra servicen gentemot företagare utifrån exempelvis, information, tillgänglighet och 

bemötande. 

Göteborgs stads program för en jämlik stad 

Det finns ett förslag till Göteborgs stads program för en jämlik stad.  Målet med 

programmet innebär likvärdiga livsvillkor och förutsättningar för hälsa mellan 

göteborgare. Det omfattar att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper 

med olika social status. Det omfattar också grupper som är diskriminerade, 

marginaliserade eller exkluderade. En viktig komponent i detta är att utveckla tillgänglig 

och likvärdig service och bemötande.  

Stödjande dokument 

Kopplingar till andra processer eller överenskommelser inom Göteborgs Stad 

Välfärdsprocesserna  

I målbilden för välfärdsprocesserna har stadens övergripande målbilder för 

medborgarnytta, likvärdighet och effektivitet samt beslutet att inrätta en särskild nämnd 

för medborgarservice varit viktiga ingångsvärden till ett samordnat arbete med 

kärnverksamhetens processer. Ett verktyg i arbetet med att hantera utveckling och 

förändring är att arbeta processorienterat, d v s att arbeta utifrån helhetsperspektiv, 

kundperspektiv och flödesperspektiv. Ett av målen inom välfärdens processer är att öka 
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förståelsen för hur olika delar samverkar för att ge ett ökat värde för de vi är till för samt 

en tydlig styrning från verksamheten exempelvis vid kravställningar på teknik och IT-

stöd. Programmet stödjer detta arbete. 

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

Inom stadsdelarna pågår ett arbete utifrån värdighetsgarantier gentemot brukare inom 

äldreomsorgen. Dessa garantier ger löften om information, bemötande och tillgänglighet 

från äldreomsorgens personal. Dessa ligger i linje med intentionerna med program för 

utveckling av service till boende, besökare och företagare.   

Förenkla helt enkelt  

Företagsklimatet är en prioriterad fråga i Göteborgs Stad. Ambitionen är att företagen ska 

ges möjlighet till kontinuerlig dialog med kommunens olika verksamheter. Business 

Region Göteborg leder och samordnar arbetet med syftet att göra det enklare att driva 

företag i Göteborg. För detta finns en handlingsplan som gäller för fler av de 

tillståndsgivande förvaltningarna, fastighetskontoret, inköp och upphandling samt 

stadsledningskontoret. Fokusområdena i handlingsplanen handlar om tillgänglighet, 

effektivitet och bemötande gentemot företagare. Programmet för utveckling av service till 

boende besökare och företagare stödjer och är helt i linje med ambitionerna att göra det 

enklare att driva företag i Göteborg. 

Uppföljning av detta program 

Nämnden för konsument- och medborgarservice följer årligen upp programmet och den 

stadenövergripande handlingsplanen utifrån indikatorerna gällande upplevelsen hos 

boende, besökare och företagare på övergripande nivå för hela staden, och rapporterar 

detta till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret redovisar uppföljning av programmet 

till KS och KF i uppföljningen under 2019. 

Uppföljningen kommer att ske genom omvärlds- och medborgarundersökningar, 

insiktsmätningen övriga brukar- eller nöjd kundmätningar samt webbplatsundersökningar 

kopplade till Göteborgs Stads digitala kanaler. 
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Programmet 

Utgångspunkter för utveckling av service till boende, 
besökare och företagare  

Det här programmet pekar ut riktningen för utveckling av service till boende, besökare 

och företagare kopplat till Göteborgs Stads verksamheter, uppdrag och kommunala 

tjänster.   

Med service avses all information, kommunikation och olika kontakter med de vi är till 

för - boende, besökare och företagare. Det kan exempelvis vara information, 

kommunikation, rådgivning eller självbetjäning kopplad till en tjänst. Exempel är 

ansökan om förskoleplats, information och rådgivning kring ansökan av ekonomiskt 

bistånd, bokning av färdtjänst via telefon eller självbetjäning på webben eller via mobilen 

eller information om när gruset ska tas bort från gatorna. Bemötandet av de vi är till för är 

också en viktig del av servicen.  

Grunden för den offentliga verksamhetens serviceskyldighet finns i förvaltningslagen 

(1986:223).  4 § ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan 

sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall 

lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov 

av hjälp och myndighetens verksamhet.  Frågor från enskilda skall besvaras så snart som 

möjligt.  Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten 

hjälpa honom till rätta”  

Kommunfullmäktiges angav i sin budget för 2017:”Våra verksamheter ska vara 

transparenta, serviceinriktade och lättillgängliga för alla. De ska genomgående hålla hög 

kvalitet. Framtidens utmaningar med att nå en hållbar utveckling kräver också öppenhet 

för nya lösningar, delaktighet och en god dialog med göteborgarna.”Det är också i linje 

med de nationella ambitionerna där god service till medborgarna blir allt viktigare i 

sambandet med att e-samhället fortsätter att utvecklas i enlighet med regeringens digitala 

agenda, liksom Göteborgs Stads program för e-samhället.     

Göteborgs Stad är en stor organisation med förvaltningar och bolag som har i uppdrag att 

tillhandahålla kommunala tjänster samt utöva tillsyn och kontroll när det gäller 

exempelvis förskola, skola, vård och omsorg, bostäder, miljö, vattenförsörjning, 

kommunikationer, stadsplanering, markupplåtelse, brandskydd, turism, nöjen, kultur, 

fritid med mera. Servicen kopplad till dessa tjänster präglar boende, besökare och 

företagares upplevelser av kvaliteten på tjänsten som helhet, liksom förtroendet för 

stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.   

 

De vi är till för – Göteborgs Stads målgrupper 

Göteborgs Stads primära målgrupper är boende, besökare och företagare. Det är utifrån 

deras rättigheter, förväntningar och behov som den externa servicen ska utvecklas, ges 

och följas upp.  

 



 

Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare och företagare 
2017-2020 

7 (0) 

   

   

 

Tillgänglighet med hänsyn till mänskliga rättigheter 

Programmet utgår från olika typer av tillgänglighet när det gäller utveckling av service till 

boende, besökare och företagare för att Göteborgs Stad ska kunna möta människors olika 

behov och mänskliga rättigheter. Däribland kunskapsmässig-, tillits-, språklig-, 

psykosocial-, administrativ- fysisk- kognitiv och ekonomisk tillgänglighet. 

 

Stadens förhållningssätt 

Stadens fyra förhållningssätt är vägledande och återkommer i programmets målbild, 

strategier och styrande principer. 

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 

• Vi bryr oss 

• Vi arbetar tillsammans 

• Vi tänker nytt 

Övergripande målbild för programmet 

Genom att samordna utvecklingen och arbeta mot en gemensam riktning och målbild 

kommer staden att skapa större nytta och effektivitet, både gentemot dem vi är till för och 

utifrån stadens samlade ekonomiska och personella resurser. 

 

 

 

Målbilden ovan är definierad utifrån dem vi är till för. 

 

 

Målbild: 
Boende, besökare och 
företagare upplever att 

Göteborgs Stad erbjuder 
tillgänglig och effektiv service 
som möter deras olika behov 
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Konkretiserade mål och indikatorer  

För att kunna nå målbilden och mäta både nolläge och utveckling arbetar Göteborgs Stads 

verksamheter utifrån följande mål och indikatorer. 

Mål   

Boende, besökare och företagare upplever att:  

• Göteborgs Stad erbjuder en tillgänglig service 

• Göteborgs Stad erbjuder en effektiv service 

• Göteborgs Stad har ett konsekvent och respektfullt bemötande 

Indikatorer   

Boende, besökares och företagares upplevelse av: 

• Effektivitet 

• Tillgänglighet 

• Bemötande 

Strategier för att nå målbilden 

För att nå målbilden ska Göteborgs Stad arbeta enligt nedanstående strategier. 

 

 

Bilden ovan visar Göteborgs Stads målbild samt strategier  för utveckling av service till boende, besökare 

och företagare. 

Omvärldsanalys och dialog för att förstå förväntningar och behov 

Göteborgs Stads verksamheter ska ha kunskap om befintliga och kommande trender när 

det gäller information, kommunikation och service. Dessutom studera beteenden och ta 

del av undersökningar utifrån boende, besökare och företagare och deras livssituationer, 

samt analysera dem i förhållande till sina verksamheter. Detta för att förstå boende, 

besökare och företagares rättigheter, förväntningar och behov av service och 

kommunikation från Göteborgs Stad.  
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Gemensamma processer som säkerställer god och likvärdig service samt effektivt 

utförande 

Göteborgs Stads verksamheter ska använda kunskapen om boende, besökare och 

företagares rättigheter, förväntningar och behov av service, när verksamheterna utvecklar 

sina processer. Staden behöver utveckla metoder för delaktighet, där de vi är till för aktivt 

deltar i utvecklingen av stadens processer, tjänster och verksamheter. De olika 

processerna ska utgå från verksamheternas uppdrag, men anpassas och utvecklas efter 

dem vi är till för, samtidigt som verksamheterna säkerställer likvärdig service och ett 

effektivt utförande.  

Effektiva servicekanaler med god tillgänglighet 

Det ska vara lätt för alla, oavsett förutsättningar, att komma i kontakt med Göteborgs 

Stad. Stadens verksamheter ska därför ha fokus på nytta, effektivitet och enkelhet för 

boende, besökare och företagare. Det innebär att verksamheterna ska utgå från rättigheter, 

förväntningar och olika behov av service och tillgänglighet hos boende, besökare och 

företagare, samtidigt som verksamheterna tar hänsyn till intern effektivitet och kostnad 

när stadens verksamheter utvecklar service- och kommunikationskanaler.   

Konsekvent och respektfullt bemötande för upplevelse av likvärdig service  

I alla sammanhang ska Göteborgs Stads verksamheter bemöta olika boende, besökare och 

företagare på ett respektfullt sätt. Det innebär att tjänstepersoner ska vara hjälpsamma 

samt ta sig tid att lyssna och förklara för att få den som kommer i kontakt med staden att 

känna sig välkommen och viktig. Det stadens tjänstepersoner uttrycker och 

kommunicerar ska stämma överens med hur de agerar.  De som kontaktar staden ska 

också bli vägledda till rätt funktion eller verksamhet oavsett på vilket sätt de kontaktat 

staden. Detta så att staden kan skapa, bibehålla eller stärka förtroende och tillit och en 

upplevelse av likvärdig service. 

Styrande principer för utveckling av extern service  

Följande principer är styrande för Göteborgs Stads utveckling av service till boende, 

besökare och företagare. 

• Fokus på nytta och effektivitet för dem vi är till för 

• Samordna och samarbete med fokus på helheten  

• Våga tänka nytt och förändra  

• Service som skapar nytta lönar sig 

Fokus på nytta och effektivitet för dem vi är till för 

Göteborgs Stads serviceutveckling ska prioriteras i första hand utifrån rättigheter, nytta, 

behov och förväntningar hos boende, besökare och företagare. Staden ska gemensamt 

fortsätta att utveckla olika metoder för delaktighet där de vi är till för aktivt deltar i 

utvecklingen av stadens service, tjänster och verksamheter. 

Samordning och samarbete med fokus på helheten  

Boende, besökare och företagare har ofta kontakt med flera aktörer inom stadens 

verksamheter.  Det är utifrån deras samlade kontakter som staden gemensamt behöver 
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förenkla och effektivisera. Det innebär att gemensam serviceutveckling ska prioriteras 

framför enskild. Samtidigt behöver den externa serviceutvecklingen gå i takt och 

utvecklas tillsammans med den interna serviceutvecklingen för att skapa ekonomisk nytta 

och effektivitet. Sammantaget kräver det att Göteborgs Stads fortsätter att arbeta 

tillsammans och anpassar arbetssätten i team som är mer fokuserade på det gemensamma 

målet än på vilka enskilda ansvarsområden och organisatoriska gränser som finns. 

Våga tänka nytt och förändra  

Digitaliseringen har möjliggjort helt nya sätt och vanor att kommunicera och ta del av 

service och kommunikation för boende, besökare och företagare. Det har lett till att 

förväntningarna har förändrats gällande hur, när, och kring vad de vi är till för vill har sin 

service och kommunikation i allmänhet. Det i sin tur leder till ökade krav och 

förväntningar på snabbhet, enkelhet och transparens för Göteborgs Stad. Därför behöver 

Göteborgs Stads tjänstepersoner tänka nytt, vara öppna för förändringar, pröva nya saker 

och samla nya erfarenheter. Både när det gäller små ständiga förbättringar eller helt nya 

arbetssätt. Det kräver mod och ett tryggt ledarskap.  

Service som skapar nytta lönar sig  

Att utveckla service garanterar inte alltid en omedelbar ekonomisk nytta som syns precis 

där, och då servicen utvecklas eller ges. Den ekonomiska nyttan kan ibland synas någon 

annanstans, för staden samlat, eller på lite längre sikt. Denna medvetenhet och beredskap 

måste Göteborgs Stad ha. Göteborgs Stad ska arbeta med metoder för nyttorealisering vid 

serviceutveckling för att säkerställa både nytta för de vi är till för samt ekonomisk 

effektivitet.  

Samordnad serviceutveckling och kommunikation med nytta för boende, besökare och 

företagare ökar tillit och förtroende. En väl fungerande, samordnad service blir 

kostnadseffektivt för staden. 

Genomförande av programmet  

Nämnden för Konsument- och medborgarservice ansvarar för att: 

• lansera och kommunicera programmet  

• ta fram, utveckla, driva, samordna och följa upp stadenövergripande 

handlingsplan för programmet. Det sker i samverkan med förvaltningar 

och bolag samt intraservice.  Handlingsplanen tas fram för hela 

programperioden men revideras årligen.   

Kommunfullmäktige beslutar om handlingsplan. 
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Syftet med denna riktlinje är att reglera ansvarsfördelningen mellan antingen två 

stadsdelsförvaltningar eller stadsdelsförvaltning och socialjouren, i ärenden där det initialt 

är oklart vilken stadsdelsförvaltning som är ansvarig att handlägga ett ärende eller när 

någon med pågående ärende flyttar mellan stadsdelar och en överflyttning av ärendet till 

en annan stadsdelsförvaltning kan vara aktuellt. Riktlinjen reglerar principerna för 

tillhörighet av ärenden och överflyttning av ärenden mellan stadsdelsförvaltningarna 

utifrån socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS inom individ- och 

familjeomsorg- samt funktionshinderverksamheten.  

Målsättningen är att individer som antingen själva ansöker eller som på annat sätt 

aktualiseras hos stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst ska få bästa möjliga kvalitet i 

handläggningen. Ett gemensamt stadenövergripande synsätt i dessa frågeställningar i 

form av en riktlinje bidrar till enhetliga bedömningar i frågeställningarna om tillhörighet 

och att brukarna inte hamnar i en situation där de hänvisas mellan olika förvaltningar.  

Vem omfattas av riktlinjen 

Denna riktlinje gäller tillsvidare för samtliga stadsdelsförvaltningar och socialjouren vid 

Social resursförvaltning. 

Bakgrund 

I februari 2015 beslutade kommunstyrelsen om en riktlinje om överflyttning av sociala 

ärenden mellan stadsdelsförvaltningarna. Riktlinjen ersatte rutiner för handläggning av 

tillhörighetsärenden som beslutats av stadsledningskontoret 2011. Det har uppkommit 

svårigheter att tillämpa den nu gällande riktlinjen och ett behov av förtydliganden har 

framförts både från socialjourens och stadsdelsförvaltningarnas handläggare.   

Lagbestämmelser 

Kommunens ansvar i förhållande till andra kommuner framgår av 2 och 2 a kapitlen i 

SoL, som reglerar vistelsekommunens ansvar, samt 16 § LSS. 

Koppling till andra styrande dokument 

Andra styrande dokument som kan vara aktuella är stadsdelsnämndernas, och social 

resursnämnds reglemente, samt Riktlinjer för äldreomsorgen, Överenskommelse om 

regler och ersättningsbelopp mellan stadsdelsförvaltningarna för 

funktionshinderverksamheten.  



 

Göteborgs Stads Riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder 

4 (10) 

   

   

Stödjande dokument 

Stadsledningskontoret har tagit fram en anvisning som med exempel och förklaringar kan 

förtydliga riktlinjens bestämmelser.   
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1 Inledande bestämmelser 
Principerna för ansvarsfördelningen mellan kommuner i SoL och LSS ligger till grund för 

riktlinjens bestämmelser om vilken stadsdelsförvaltning som är ansvarig förvaltning inom 

Göteborgs stad.  

Riktlinjen reglerar också vilken stadsdelsförvaltning som ska vara ansvarig när en person 

eller familj inte är aktuell i staden sedan tidigare, och det står klart att ärendet ska 

handläggas av Göteborgs Stad.  

Bedömningen av vilken stadsdelsförvaltning som ska vara ansvarig ska baseras på ett 

barn- och brukarperspektiv. Den mottagande stadsdelsförvaltningen bör förlita sig på den 

bedömning som gjorts innan överflyttning begärs eller fördelning äger rum. Riktlinjerna 

beskriver vilka huvudregler som gäller, men även en rad undantag. Det är därför av stor 

vikt att det sker en individuell bedömning i varje enskilt fall och att en dialog förs mellan 

aktuella stadsdelsförvaltningar. En sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter 

måste göras för att säkerställa att barn- och brukarperspektivet bibehålls. 

Reglerna får aldrig tillämpas så att inte någon stadsdelsförvaltning tar ansvar för 

individen. Alla insatser som görs inom ramen för samma person/familj hålls samman i ett 

ärende vid en överflyttning. Det finns inget hinder mot att en mottagande 

stadsdelsförvaltning tar emot en person/familj snabbare än vad som krävs enligt reglerna. 

Det finns heller inget hinder mot att en överlämnande stadsdelsförvaltning avvaktar med 

en överflyttning enligt reglerna om detta skulle vara lämpligt för den enskilde 

personen/familjen.  

Ärenden som lämnas över till en annan stadsdelsförvaltning ska så snart som möjligt tas 

emot i den mottagande förvaltningen och avslutas av den överlämnande förvaltningen.  

I SDN-organisationen överflyttas inte personens/familjens akt mellan 

stadsdelsförvaltningarna. Varje nämnd har ansvar för sitt eget akt- och ärendesystem. När 

ett ärende avslutas i samband med den enskildes flyttning från stadsdelen så arkiveras 

akten hos den stadsdelsförvaltning som har haft hand om ärendet.  
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2 Ansvarig stadsdelsförvaltning 
Den förvaltning som den enskilde vänder sig till har alltid ett primärt ansvar för ärendet 

och är skyldig att ta sig an detta, om inte annan förvaltning eller socialjouren meddelar att 

de tar emot ärendet.  

2.1 Huvudregel när inget pågående ärende finns 
Av stadsdelsnämndernas reglemente framgår att stadsdelsnämnderna har det yttersta 

ansvaret för befolkningen i respektive stadsdel. Huvudregeln är därför att den 

stadsdelsförvaltning där den enskilde är bosatt har befolkningsansvaret och ska handlägga 

ärendet. Vid bedömningen av var en person ska anses vara bosatt kan viss ledning hämtas 

från folkbokföringslagens (1991:481) bestämmelser om folkbokföring. Av lagen framgår 

att en person ska vara folkbokförd på den adress där den tillbringar sin huvudsakliga 

dygnsvila. Att en person inte är folkbokförd där den tillbringar sin huvudsakliga 

dygnsvila medför att bosättning och folkbokföring skiljer sig åt, och personen ska i det 

fallet tillhöra den stadsdelsförvaltning där den är bosatt (och rätteligen borde ha varit 

folkbokförd). Om det inte går att fastställa var den enskilde är, eller borde vara, bosatt är 

det regleringen i kapitel 3 i riktlinjen som avgör vilken stadsdelsförvaltning som ska vara 

ansvarig. 

2.2 Huvudregel när det finns ett pågående ärende  
I de fall den enskilde har ett pågående ärende i en annan stadsdelsförvaltning är det den 

stadsdelsförvaltning som har det pågående ärendet som har ansvaret för att handlägga 

även nya ärenden. Principen om sammanhållen ärendehantering syftar till att säkerställa 

både att den enskilde inte ska behöva ha kontakt med flera olika stadsdelsförvaltningar 

och att en förvaltning ska kunna hålla samman en familjs eller en individs olika insatser. 

Ytterligare undantag beskrivs i respektive avsnitt nedan.  

3 Ärenden som avser vuxna  

3.1 Personer med fast bostad alternativt har ett 

pågående ärende 
Nedanstående stycken tar sikte på följande situationer: 

• Ärenden avseende personer med fast bostad i någon av Göteborgs stads 

stadsdelar som inte har pågående ärenden sedan tidigare, 

•  Ärenden avseende personer med fast bostad i någon av Göteborgs stads 

stadsdelar och som har ett pågående ärende i en annan stadsdel än där den är 

bosatt, samt 

•  Ärenden avseende personer som inte har fast bostad men som har pågående 

ärende i någon stadsdelsförvaltning. 

Ett ärende avseende en enskild person eller familj ska enligt huvudregeln handläggas av 

den stadsdelsförvaltning där personen eller familjen har sin fasta bostad. Med fast bostad 

avses att den enskilde är eller kan komma att bli permanent bosatt på adressen. 

Avgörande för bedömningen är vad den enskilde själv uppger men också förhållanden 

som eget hyreskontrakt eller andrahandskontrakt på bostaden. 
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Ett ärende ska, som huvudregel, inte aktualiseras vid en stadsdelsförvaltning om en 

person eller familj är aktuell vid en annan stadsdelsförvaltning förrän ärendet är avslutat 

där.  

När en person eller familj, som är aktuell vid en stadsdelsförvaltning, flyttar till en annan 

stadsdel, ska ärendet avslutas. Den stadsdelsförvaltning som har ett pågående ärende 

avgör vid vilken tidpunkt ärendet ska avslutas utifrån hänsyn till ärendets art och 

omständigheterna i övrigt. Följande riktlinjer gäller: 

Försörjningsstöd 

När flytten sker till en ny fast bostadsadress i en annan stadsdel och 

personen/familjen ansöker om fortsatt försörjningsstöd avslutas ärendet i den 

tidigare stadsdelsförvaltningen första månadsskiftet efter flytten och ett nytt 

ärende öppnas i den nya stadsdelsförvaltningen. 

I de fall personen/familjen har försörjningsstöd samt andra biståndsinsatser 

ska handläggningen hållas samman och ärenden flyttas över samtidigt. 

Bedömningen av tidpunkten för överflyttningen i dessa fall följer reglerna för 

övrigt bistånd och tvångsvård.  

Biståndsinsatser i övrigt 

Med biståndsinsatser i övrigt avses bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av 

livsföring i övrigt och övriga frivilliga vård- och behandlingsinsatser. 

Ärenden avseende biståndsinsatser i övrigt flyttas över när insatsen har 

omprövats i den gamla stadsdelsförvaltningen efter flytten till ny stadsdel. 

Inför omprövningen bör samråd med mottagande stadsdelsförvaltning ske. 

Samtycke från den/de som berörs krävs. I de fall insatsen avser att avslutas 

inom snar framtid ska ingen överflyttning av ärendet ske med anledning av 

flytten till ny stadsdel. 

Tvångsvård 

Ärenden avseende vård med stöd av LVM behålls av den stadsdelsförvaltning 

som ansökt om vården under hela tvångsvårdstiden. I de fall den enskilde, 

efter tvångsvården har avslutats, ansöker om bistånd är det bosättningen som 

styr vilken stadsdelsförvaltning som ska pröva ansökan.  

Ärenden avseende vård med stöd av LVU kan flyttas över till en annan 

stadsdelsförvaltning efter att vården har omprövats första gången efter att 

vårdnadshavarna flyttat till ny stadsdel.  

Rättsliga processer 

I de fall det finns en pågående rättslig process i ett ärende ska den 

stadsdelsförvaltning som är part i ärendet behålla ärendet tills det finns ett 

lagakraftvunnet avgörande om det inte innebär för stora nackdelar för den 

enskilde. Handläggningen bör ske i dialog med den nya 

stadsdelsförvaltningen.  
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Referensboende och kommunalt kontrakt 

Om en person/familj flyttar till en annan stadsdel för att den har fått ett 

referensboende alternativt ett boende med kommunalt kontrakt där, ligger 

ansvaret för uppföljning och stöd kvar på den beslutande 

stadsdelsförvaltningen.  

När det kommunala kontraktet tas över av personen/familjen blir den nya 

stadsdelsförvaltningen ansvarig och eventuellt övriga öppna biståndsärenden 

ska flyttas över. Om inga biståndsinsatser pågår vid tillfället då 

personen/familjen tecknar eget kontrakt avskrivs ärendet. 

 

3.1.1 Tillfälliga vistelser 

Personer med fast bostad, som tillfälligt bor i annan stadsdel på grund av 

hemförhållanden, exempelvis våld, handläggs i hemmastadsdelen om de båda 

stadsdelsförvaltningarna inte kommer överens om annat utifrån lämplighet och 

brukarperspektiv. 

Om en person eller familj tillfälligt, under en på förhand bestämd tid av maximalt ett år, 

flyttar från den bostad där personen eller familjen är permanent bosatt, ska ärendet 

handläggas av den stadsdelsförvaltning där den fasta bostaden är belägen.  

 

3.2 Personer som varken har fast bostad eller ett 

pågående ärende i Göteborgs Stad 
Om en person utan fast bostad ansöker om bistånd, och personen varit aktuell i en 

stadsdelsförvaltning under den senaste tolvmånadersperioden, ska den 

stadsdelsförvaltningen handlägga ärendet. 

Har personen inte varit aktuell under den senaste tolvmånadersperioden, står utan fast 

bostad och ansöker om bistånd, ska ärendet handläggas av den stadsdelsförvaltning inom 

vars område personen har vistats längre tid än fyra veckor.  

För personer utan fast bostad, som ansöker om bistånd, inte har varit aktuell under den 

senaste tolvmånadersperioden, och inte heller vistats i någon stadsdel mer än fyra veckor 

ska ärendet inledningsvis handläggas av Socialjouren. Socialjouren gör bedömningen av 

om ärendet tillhör Göteborg. Ärendet fördelas sedan av Socialjouren enligt turordning 

inom staden. Socialjouren bedömer bara tillhörighet och rätten till akut bistånd. Rätten till 

ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd bedöms efter fördelning av ansvarig 

stadsdelsförvaltning.  

För personer utan fast bostad, som ansöker om bistånd hos en specifik 

stadsdelsförvaltning och inte har varit aktuell under den senaste tolvmånadersperioden, är 

det den utpekade stadsdelsförvaltningen som prövar om ärendet tillhör Göteborg. Detta 

gäller under förutsättning att den enskilde lämnar in sin ansökan och vill få den prövad av 

den specifika stadsdelsförvaltningen. Gäller ansökan Göteborgs Stad i sin helhet, och inte 

den specifika stadsdelen, ska ärendet hänvisas till Socialjouren enligt tredje stycket.  
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4 Ärenden som rör barn och unga 
Om en anmälan, ansökan, begäran eller annan kännedom avseende ett barn inkommer ska 

kontroll av huruvida familjen har pågående ärenden i en annan stadsdelsförvaltning göras. 

Om familjen inte har några pågående ärenden är det den stadsdelsförvaltning där barnet är 

bosatt som ansvarar för handläggningen. I de fall det finns ett pågående ärende i en annan 

stadsdelsförvaltning ska ett ärende, som huvudregel, inte aktualiseras vid ytterligare en 

stadsdelsförvaltning.  

För det fall barnet har två vårdnadshavare i olika stadsdelar och är bosatt hos den ena 

vårdnadshavaren och den andre vårdnadshavaren är aktuell i sin boendestadsdel utifrån 

egna behov måste en särskild bedömning göras av vilken stadsdelsförvaltning som ska 

handlägga barnärendet. Innehållet i ansökan/anmälan styr bedömningen.  

Om barnet är bosatt i två olika stadsdelar (växelvis boende) gäller följande:  

• Stadsdelsförvaltningen där barnet är folkbokfört ansvarar i första hand 

• Om detta inte är lämpligt bör aktuella stadsdelsförvaltningar ha en dialog med 

varandra och komma överens om handläggningen 

Ärenden som avser bistånd i form av placering av barn och unga samt ärenden som pågår 

enligt LVU kan inte överflyttas till annan stadsdelsförvaltning innan individutskottet, 

första gången efter att vårdnadshavarna flyttat, har övervägt/omprövat placeringen.  

4.1 Ungdomar som flyttar hemifrån 
Ungdomar som har flyttat hemifrån och ansöker om bistånd ska handläggas av den 

stadsdelsförvaltning där ungdomen är bosatt, förutsatt att ungdomen har fyllt 15 år, har 

eget hushåll och ska vara folkbokförd på bostadsadressen. Avgörande för bedömningen är 

om ungdomen har en så pass självständig ställning i förhållande till sina vårdnadshavare 

att det framstår som rimligt att ärendet inte handläggs tillsammans med vårdnadshavarna. 

I annat fall gäller vad som sägs i andra stycket. Bedömningen görs av den 

stadsdelsförvaltning där den unge bor.  

Ungdom som på grund av skolgång är bosatt någon annan stans än vårdnadshavarna, ska 

handläggas av den stadsdelsförvaltning som familjen tillhör. För det fall att 

vårdnadshavarna är bosatta i olika stadsdelar bör den unges egen inställning efterfrågas 

och respekteras om inte särskilda skäl talar däremot. När det gäller ungdomar över 18 år 

upp till 21 år gäller detta endast så länge ungdomen genomgår grund- eller 

gymnasieutbildning.  

I de fall en ungdom blir aktuell för kommunalt kontrakt, se ovan under rubriken 3.1. 

5 LSS-ärenden 
Huvudregeln är att LSS-ärenden överflyttas direkt, om det inte finns ett samtidigt 

pågående ärende enligt SoL. Mottagande stadsdelsförvaltning får inte ändra pågående 

beslut enligt LSS på grund av överflyttning. Förändring kan endast göras när beslutet 

löper ut eller ska omprövas. Överenskommelse om regler och ersättningsbelopp mellan 

stadsdelsförvaltningarna för funktionshinderverksamheten gäller för LSS-ärendena. 
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6 Pågående utredningar 
Pågående utredningar ska som huvudregel inte lämnas mellan stadsdelsförvaltningar. En 

stadsdelsförvaltning är aldrig skyldig att ta över ett ärende under pågående utredning. I 

undantagsfall kan berörda förvaltningar vara överens om att överflyttning under pågående 

utredning ska ske. Den nya stadsdelsförvaltningen tar då över ansvaret för utredningen 

och dess beslut. Av sekretesskäl krävs att den enskilde/den utredningen berör samtycker 

till att ärendet förs över eller att det ändå kan ske utan sekretesshinder.  

7 Överflyttning av icke verkställda 

beslut  
Den stadsdelsförvaltning som har fattat beslut om ett bistånd som inte har kunnat 

verkställas är ansvarig för underrättelser och yttranden samt för eventuella 

sanktionsavgifter (som kan komma att utdömas) till dess att en annan stadsdelsförvaltning 

tagit över ärendet.  

8 Förfarande vid tvist 
 
Skulle olika meningar mellan två förvaltningar uppkomma om vilken förvaltning som ska 

ansvara för en viss person eller familj kan enhetschefen för aktuell enhet konsultera 

stadsledningskontorets juridiska avdelning.  

Förste stadsjurist får besluta vilken förvaltning som ska vara ansvarig under den tid 

medling/handläggning av tvistefrågan pågår. Förste stadsjurist fattar ett slutligt avgörande 

i tvisten, om denna inte på annat sätt går att lösa.  
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Syftet med dokumentet är att utgöra riktlinjer för handläggare i arbetet med en rättssäker 

och likvärdig utredning och behovsbedömning samt bidra till att beslut som fattas av 

olika handläggare och inom olika stadsdelsnämnder blir så enhetliga som möjligt, när 

förutsättningarna är lika. Dokumentet är en del av stadens ledningssystem för kvalitet och 

finns i Välfärdens processer. 

Vem omfattas av riktlinjen 

Målgrupp för dokumentet är medarbetare inom äldreomsorgen. Riktlinjerna gäller 

tillsvidare. 

Stödjande dokument 

Riktlinjerna finns i socialtjänstprocessen som är en del av välfärdens processer. 
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Riktlinje för ansvarsförhållanden 
mellan Göteborgs Stads 
stadsdelsnämnder gällande 
äldreomsorg och hemsjukvård i 
ordinärt boende 

Ansvarsfördelning mellan Göteborgs stadsdelsnämnder 
avseende särskilt boende 

Den stadsdelsnämnd där den enskilde är folkbokförd ska utreda och fatta beslut om 

bistånd. Vid flyttning till äldreboende i annan stadsdelsnämnds område behåller den 

stadsdelsnämnd som fattade beslutet om särskilt boende handläggnings- och 

kostnadsansvaret för den enskildes insatser inom särskilt boende. 

Social resursnämnd har ansvar för driften av äldreboendena Bergsjöhöjd och Kallebäck 

som är särskilda boenden för äldre personer med missbruksproblematik. Dessa 

äldreboenden är så kallat anslagsfinansierade vilket innebär att beslutande 

stadsdelsnämnd inte har kostnader för äldreboendeplaceringen. I vissa fall kan personer 

som bor på dessa äldreboenden behöva insatser från individ och familjeomsorgen. I 

sådana fall är beslutande stadsdelsnämnd ansvarig för både beslut och kostnader, även om 

den enskilde är folkbokförd inom stadsdelsnämnden där äldreboendet är beläget. 

Medboende make i äldreboende 

Handläggnings- och kostnadsansvarig nämnd för den enskildes eventuella 

hemtjänstinsatser är den stadsdelsnämnd som var befolkningsansvarig nämnd när beslut 

om medboende beviljades. 

Bedömningar, verkställighet och kostnadsreglering för aktuella biståndsinsatser måste ske 

i samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna. 

Om den medboende får behov av särskilt boende gäller samma ansvarsfördelning som för 

alla andra som ansöker och får beslut om särskilt boende. 

När den medboende bor ensam kvar och inte har eget beslut om särskilt boende, blir 

stadsdelsnämnden där det särskilda boendet är beläget handläggnings- och 

kostnadsansvarig. 
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Sökande till särskilt boende i Göteborgs Stad från annan 
kommun i Sverige 

Handläggningsansvar och kostnadsansvar vid beslut om särskilt boende fördelas på 

stadsdelsnämnderna i turordning i förhållande till resursfördelningsmodellens 

äldrekriterier. Turordningssystemet justeras årligen i förhållande till de förändringar som 

sker i befolkningsstruktur och därmed resursfördelningen till stadsdelsnämnderna. 

Nämnderna kan med fördel samverka om en gemensam enhet, som på nämndernas 

uppdrag svarar för administration och handläggning av ansökningarna. 

Ansökan om särskilt boende inom Göteborg ska göras till en för hela staden gemensam 

mottagningsadress. 

Tillfällig vistelse i annan stadsdelsnämnds ansvarsområde 

Det förekommer att personer är folkbokförda inom en stadsdelsnämnds geografiska 

område men vistas inom en annan stadsdelsnämnds geografiska område för en längre 

eller kortare period. Om personen har behov av hemtjänst, välfärdsteknik, trygghetslarm, 

dagverksamhet, korttidsplats och/eller hemsjukvård i det tillfälliga boendet under 

vistelsen är stadsdelsnämnden där den enskilde är folkbokförd ansvarig för den hjälp som 

ges under vistelsens första tre månader. 

Gällande ansökan och verkställighet av beslut till särskilt boende är den stadsdelsnämnd 

där den enskilde är folkbokförd ansvarig oavsett vistelsens längd. 

Sociala boenden inom Social resursnämnd 

Sociala boenden inom Sociala resursnämnden är ett bistånd inom individ- och 

familjeomsorgen. I vissa fall behöver personer som bor inom Social resursnämnds 

boendeverksamhet kompletterande insatser i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård. 

Dessa insatser betraktas som tillhöriga boendeplaceringen och ska beslutas och bekostas 

av den beslutande/placerande stadsdelsnämnden. Utförandet sker inom den 

stadsdelsnämnd där det sociala boendet är beläget på uppdrag av beslutande/placerande 

nämnd. 
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VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara 
utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som 
goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Sammanfattning 
Göteborgs Stad har beviljats stöd från Energimyndigheten för att arbeta med 
energieffektivisering i den egna organisationen för perioden 2010-2014. Stödet 
får användas till strategiskt arbete och omfattar de bostäder, lokaler och 
transporter som staden äger. Syftet med stödet och projektet är att ta fram en 
strategi för energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att genomföra 
denna.  

Strategin ska omfatta en nulägesanalys med en identifiering av de betydande 
energiaspekterna, målen som kommunen avser att uppnå till år 2014 och 2020 
samt en handlingsplan för detta arbete. 

Strategin har arbetats fram i samarbete med de stora kommunala 
fastighetsförvaltarna, Göteborg Energi, trafikkontoret och miljöförvaltningen. 
Den preliminära strategin har redovisats till Energimyndigheten men ska även 
förankras i staden.  

Miljöförvaltningen ansvarar för och driver projektet med en projektledare. 
Expertkompetens är upphandlad till stöd för projektledaren i arbetet med 
fastighetsförvaltarna. Två arbetsgrupper, en för fastigheter (med representanter 
från Higabgruppen, Lokalförvaltningen, Älvstranden Utveckling AB, 
Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, miljöförvaltningen, Profu) och 
en för fordon (trafikkontoret, miljöförvaltningen) deltar i arbetet.  

Till projektet har knutits en styrgrupp med representanter från 
miljöförvaltningen, stadskansliet, Göteborg Energi och trafikkontoret. 
Arbetsgruppen i staden för Borgmästaravtalet är referensgrupp. Den politiska 
styrgruppen för miljö, klimat och EU:s vattendirektiv hålls informerad i frågan. 

Projektet har medfört att en samlad helhetsbild av stadens energianvändning har 
tagits fram. Det fortsatta arbetet med energieffektiviseringsstödet innebär en 
möjlighet för staden att höja ambitionsnivån genom systematiskt arbete, 
kunskapsstöd och kunskapsutbyte. Insamlandet av data, analysen av resultatet 
och det vidare arbetet i arbetsgrupperna har skapat en viktig samordning inom 
staden vilket även var syftet när stödet söktes. 

Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen ska ge en inblick i kommunens användning av energi till 
lokaler, bostäder och transporter under 2009. Den visar att det användes 1332 
GWh till 9,1 miljoner kvm lokaler och bostäder (till en kostnad av ca 890 
miljoner kr exkl. moms) och drygt 21 GWh till kommunens 2240 lätta fordon 
samt 35 GWh till kommunens gatu- och parkbelysning. 70 % av den köpta elen 
var någon form av ”miljömärkt” el. Fjärrvärmen svarar för 97 % av den 
levererade värmen och 3 % av fjärrvärmen var ”Bra miljöval”. Produktionen av 
förnybar energi från sol och vind är blygsam. 
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Analysen visar även på att vid en jämförelse mellan rikets flerbostadshus 
(utifrån den klimatzon som Göteborg tillhör samt avseende allmännyttan) och 
våra flerbostadshus är värmeanvändningen per kvm generellt något högre i våra 
bostäder. Värmeanvändningen i våra lokaler ligger däremot på motsvarande sätt 
under rikets genomsnitt.   

Vad gäller transporter så har det inte varit enkelt att få fram statistik bl a saknas 
bilarnas körsträckor, antalet leasing- och tjänstebilar. En del uppskattningar har 
varit nödvändiga för att ta fram det underlag som Energimyndigheten 
efterfrågar. Men det har också kommit fram intressant information som är värt 
att gå vidare med, bl. a så visar det sig att ca 15 % av våra interna tjänsteresor 
med bil görs med privata fordon. 

Mål 
Förslag till mål för fastigheter: 

Energianvändningen, kWh per kvadratmeter, i lokaler och bostäder ska minska 
med 7 % till 2014 och 15 % till 2020 jämfört med 2009.  

Målet för fastighetsbeståndet har utgått från förslaget till det lokala miljömålet 
God bebyggd miljö. Här har samma linjära effektiveringstakt används, 1,2 % 
per år. 

Förslag till mål för transporter: 
Göteborgs stad avser att uppnå en energieffektivisering av kommunens egna 
transporter med 3 % till och med år 2014 och 7 % till år 2020. Detta motsvarar 
en absolut minskning av energianvändningen mellan basåret 2009 och år 2014 
på 740 MWh respektive 1730 MWh år 2020. 

Målet för stadens transporter har utgått från den förväntade effektiviseringen 
som följer av mål och policys i staden samt Samverkansgruppen för 
miljöfordons förslag till nytt mål för energieffektivisering i kommunens 
fordonspark. Målet är inte optimalt men det bästa vi har att utgå ifrån i 
dagsläget. 

Handlingsplan 
Handlingsplanen för fastighetsbeståndet har utformats i handlingsplansområden 
där åtgärderna delats in i olika områden som energitillförsel, 
värmeeffektivisering, eleffektivisering, ombyggnation, brukarpåverkan, 
fjärrvärme/fjärrkyla. De olika organisationerna har även i en tabell tidssatt sina 
åtgärdsförslag. Dessa utgår från respektive organisations enskilda 
handlingsplaner som finns med som en bilaga. Med de redovisade åtgärderna 
anser de kommunala fastighetsförvaltarna att de uppställda målen ska klaras. 

I handlingsplanen för transporter har följande områden för åtgärder valts ut; 
effektivisering av fordon, bilpoolsstrategi, användning av privat bil i tjänsten, 
cykelförmåner, drivmedelsstrategi, ISA-system, körsträckor, inventering av 
leasing- och tjänstebilar, resfria möten, fordonsutredningar, forum för utbyte av 
kunskap och idéer och utveckling av klimatkompensationen. 
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Förutom detta har vi kommit fram till två övergripande åtgärder i form av 
utredningar som behövs för att förtydliga energiarbetet inom stadens 
organisation.  Dessa är; 

 Lönsamhetskraven skiljer sig för de olika bostadsbolagen beroende på var i 
staden fastigheten finns. Detta medför att det är sämre lönsamhet att 
genomföra energiåtgärder i förortsområdena vilket kan medföra en 
ytterligare segregering i staden. Vi bör därför utreda möjligheterna att 
utjämna dessa räntekrav över det totala beståndet.  

 För att undvika olika syn på miljönyttan med värmeeffektivisering är det 
viktigt att vi har samsyn inom kommunkoncernen på hur 
primärenergifaktorn för fjärrvärme viktas. Fjärrvärmen har enligt 
Energieffektiviseringsutredningen viktats med faktorn 1, vilket har 
ifrågasatts av de stora fastighetsförvaltarna i arbetet med framtagandet av 
strategin. 

Energimyndigheten önskar förutom tidssatta åtgärder även en beräknad kostnad 
för åtgärderna. Vi har valt att inte redovisa kostnaderna i nuläget då detta varit 
svårt att få fram på den korta tid vi haft för sammanställningen. 

Uppföljning 
All uppföljning och rapportering sker genom att varje kommun som beviljas 
stöd årligen rapporterar vissa uppgifter till Energimyndigheten via ett 
elektroniskt system. Rapporterade uppgifter kommer att användas för att 
beräkna effekter av energieffektiviseringsarbetet. 

Samråd och uppföljning ska ske kontinuerligt internt, i styr- och 
arbetsgrupperna som träffas regelbundet. Arbetsgruppernas arbete bör fortsätta 
och anpassas efter behov under kommande år. 

Mycket värdefull information har kommit fram vid framtagandet av strategin. 
Men ytterligare analys och resonemang om hur vi går vidare behövs och 
kommer att göras i det fortsatta arbetet. 
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Bakgrund 

Statligt stöd  
Regeringen satsar på att förstärka det lokala och regionala energi- och 
klimatarbetet. En förordning om statligt stöd till de kommuner och landsting 
som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten är 
framtagen. Förordningen syftar till att kommuner och landsting ska föregå som 
goda exempel för en effektiv användning av energi och att bidra till att uppnå 
de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering. 

Satsningen ingår i ett femårigt nationellt program för energieffektivisering för 
perioden 2010-2014. Stödet söks hos Energimyndigheten from 1 januari 2010 
och beslut om stöd ges för hela 5-årsperioden. 

Stadskansliet fick 17 mars 2010 kommunstyrelsens uppdrag att ansöka om 
energieffektiviseringsstöd. Och ett femårigt stöd beviljades av 
Energimyndigheten i juni 2010. Stödet ska leda till åtgärder för 
energieffektivisering inom kommunens lokal- och bostadsbestånd och 
transportsektor. 

Syfte och mål med projektet 
Syftet med projektet och stödet är att kommunen ska ta fram en strategi för 
energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin 
ska redovisas till Energimyndigheten senast den 31 mars 2010. Strategin ska 
omfatta en nulägesanalys med en identifiering av de betydande 
energiaspekterna, målen för energieffektivisering som kommunen avser att 
uppnå till och med år 2014 och 2020 samt en handlingsplan för detta arbete.  

I Göteborg Stads olika inriktningar, t ex kommunfullmäktiges budget, stadens 
energiplan och miljömålsarbetet, ingår ett strategiskt arbete med 
energieffektivisering. Men tydliga, accepterade och mätbara mål, s.k. SMARTA 
mål saknas ännu för energieffektivisering i kommunen.  

Effektiviseringsstödet innebär en möjlighet för staden att höja ambitionsnivån 
avseende energieffektivisering genom systematiskt arbete och 
kunskapsstöd/utbyte. Insamlandet av data, analysen av resultatet och det vidare 
arbetet i arbetsgrupperna har skapat en viktig samordning inom staden vilket 
även var syftet när stödet söktes.  

Målsättningen med projektet är att få fram den samlade helhetsbilden samt 
prioriteringar och åtgärder som ger mest nytta för staden som helhet samt öka 
samordningen inom staden.  
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Organisation 
Miljöförvaltningen ansvarar för och driver arbetet med en projektledare på 
halvtid. Expertkompetens är upphandlad till stöd för projektledaren i arbetet 
med fastighetsförvaltarna. Detta för att ta fram den samlade bilden samt de 
prioriteringar och åtgärder som ger mest nytta för staden som helhet. 
Projektledaren koordinerar arbetet i kommunen och ansvarar för helheten. 

Två arbetsgrupper, en för fastigheter (med representanter från Higabgruppen, 
Lokalförvaltningen, Älvstranden Utveckling AB, Förvaltnings AB Framtiden, 
Göteborg Energi, Profu, miljöförvaltningen ) och en för fordon (trafikkontoret 
och miljöförvaltningen) deltar i arbetet. Arbetsgrupperna ska driva det aktiva 
arbetet och rapportera resultatet av det pågående arbetet till de övriga 
grupperna. Projektledaren leder arbetsgrupperna.  

Till projektet har knutits en styrgrupp med representanter från 
miljöförvaltningen, stadskansliet, Göteborg Energi och trafikkontoret. 
Styrgruppen ansvarar för det strategiska arbetet och består av tjänstemän i de 
nämnder/bolag som ansvarar för de prioriterade målen. 

Arbetsgruppen i staden för Borgmästaravtalet är referensgrupp. Den politiska 
styrgruppen för miljö, klimat och EU:s vattendirektiv hålls informerad i frågan. 
Avstämning kommer även att ske politiskt i den befintliga styrgruppen för 
samordnad klimat- och miljöstrategi.   

Följande organisationer och personer har deltagit i respektive grupp 

Arbetsgruppen Fastigheter  
Miljöförvaltningen – Pia Almbring, projektledare 

Förvaltnings AB Framtiden – Ulrika Arensberg, Mattias Westher, Mikael 
Olehede 

Göteborg Energi AB – Olof Ingulf 

Higabgruppen – Mattias Adolfsson, Pontus Frygner 

Lokalförvaltningen – Dan Ervall, Peter Krahl, Nina Jacobsson Stålheim 

Älvstranden Utveckling AB- Peter Ericsson 

Profu – Anders Göransson, John Johnson, konsulter 

Arbetsgruppen Fordon  
Miljöförvaltningen – Pia Almbring, Kristofer Palmestål 

Trafikkontoret – Anette Thorén 

Styrgrupp 
Miljöförvaltningen – Pia Almbring, Pernilla Hellström 

Göteborg Energi AB – Lars Holmquist 
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Stadskansliet – Katrina Folland 

Trafikkontoret – Eva Rhodin 

Nulägesanalysen  
Sammanställdes under våren 2011 och bygger på uppgifter från följande 
organisationer och personer: 

Förvaltnings AB Framtiden - Ulrika Arensberg, Mattias Westher, Mikael 
Olehede 

Higabgruppen  - Pontus Frygner 

Lokalförvaltningen - Dan Ervall, Nina Jacobsson, Peter Krahl,  

Älvstranden Utveckling AB - Peter Ericsson, Staffan Bolminger 

Fastighetskontoret - Olle Björquist 

Göteborgs Spårvägar  - Katja Olsson 

Göteborg Energi AB  - Olof  Ingulf  

Idrotts- och föreningsförvaltningen - Caroline Warnicke 

Lisebergskoncernen - Marie Sellin Larsson 

Port Operation AB - Linda Renner 

Trafikkontoret - Anette Thorén, Mats-Ola Larsson, Petter Kjellgren, Ingemar 
Johansson 

 

Omfattning  
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1; 

En strategi för energieffektivisering ska, enligt 4  § f örordning om statligt stöd 
till energief fektivisering i kommuner och landsting, avse komm unens egna 
förvaltning respektive kommunens hel- eller majoritetsägda bolag.  

 

Göteborgs Stads strategi för energieffektivisering omfattar stadens förvaltning 
samt hel- och majoritetsägda bolag och avser de egna lokalerna och bostäderna 
samt transporter inom den kommunala organisationen.  
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Nulägesanalys - 
Energianvändning 
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1; 

7§ Strategin för energieffektivisering ska innehålla en nulägesanalys i form av 
en identifiering och översyn av kommune ns eller landstingets energiaspekter, 
vilken ska ligga till grun d för prioritering av bet ydande energiaspekter m ellan 
åtgärder för energieffektivisering. 

Energianvändningen i stadens verksamheter 
Den sparade kilowattimmen är den mest effektiva miljöinsatsen på 
energiområde står det i stadens energiplan. Det är därför viktigt att stadens stora 
energianvändare är goda exempel genom att aktivt arbeta med 
energibesparings- och effektiviseringsprogram. 

Nulägesanalysen ska ge en inblick i kommunens användning av energi till 
lokaler, bostäder och transporter. Den ligger till grund för de mål och åtgärder 
som ska uppnås under de kommande fyra åren. Analysen baseras på 
nulägesbeskrivningen för 2009.  
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Uppgifter om byggnader - bostäder och 
lokaler 
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1. 

Uppgifter om byggnader: 

 Total area för lokaler respektive bostäder om möjligt angivet i Atemp och i 
annat fall angivet i något av bruksarea (BRA), bruttoarea (BTA), boarea 
(BOA), lokalarea (LOA), biarea (BIA) och övrig area (ÖVA). 

 Köpt energi avseende lokaler respektive bostäder angivet per energibärare, 
för olja i m3 per år, för naturgas och biogas i Nm3 per år och för biobränsle, 
fjärrvärme, fjärrkyla och el i MWh per år. 

 Bränslemix avseende köpt fjärrvärme och fjärrkyla, angivet som andel för 
respektive energislag 

 I vilken omfattning ursprungsmärkt eller liknande el eller värme köps, 
angivet i MWh per år. 

 Årlig energianvändning av egenproducerad förnybar el och värme, avseende 
el från solceller eller vindkraft samt solvärme, angivet i MWh per år och 
energislag 

 Total energikostnad för värme, el och fjärrkyla 

 

Fastigheter nulägesanalys 
Uppgifterna om beståndets storlek och energi har tagits fram genom 
direktkontakter med representanter för fastighetsbolagen. Bearbetningar har 
gjorts i samråd med uppgiftslämnarna, bland annat för att överföra till det 
gemensamma areamåttet Atemp (invändig area för respektive våningsplan som 
värms till mer än 10°C). 

Avgränsningar 
Energimyndighetens anvisningar har varit utgångspunkt för vad som ska ingå 
och redovisas. Dessutom har egna preciseringar gjorts. Sammanfattningsvis har 
dessa principer använts: 

 De fastigheter som ingår ägs av kommunen (kommunal förvaltning eller 
kommunägt bolag). Kommunal verksamhet i hyrda lokaler hos andra ägare 
ingår inte alls. 

 Förutom att kommunen är ägare, så skall kommunen (någon kommunal 
förvaltning eller bolag) svara för byggnadens värme och fastighetsel. 
Verksamhetselen kan avse en kommunal verksamhet (fastighetsel och 
verksamhetsel kan ingå i samma mätning, eller en kommunal verksamhet 
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kan vara hyresgäst med eget abonnemang), men det kan också finnas 
externa hyresgäster med eget abonnemang för verksamhetsel. 

 Det finns också det fall, att en byggnad ägs av kommunen, där byggnaden i 
sin helhet upplåts till annat företag som också mottar och betalar alla 
energifakturor. Om brukaren/hyresgästen är en kommunal verksamhet, så 
skall den ingå i redovisningen, är brukaren en annan organisation eller 
privatperson, så skall den inte ingå. 

 Det skall vara samstämmighet mellan area och energi – om area för ett 
bestånd eller en byggnad ingår, så skall också hela dess energianvändning 
redovisas.  

 För att uppnå detta för exempelvis allmännyttans flerbostadshus, där ägaren 
inte har uppgift om all hushållsel, så har denna lagts till med en 
schablonberäkning. Ett annat fall är kommunala lokalfastigheter med 
externa hyresgäster med eget abonnemang för verksamhetsel; sådan 
verksamhetsel har schablonräknats och särredovisas tillsammans med 
ägarens faktiska uppgifter om värme och fastighetsel. 

 Redovisningen avser i princip uppvärmda byggnader, med bostäder och 
lokaler. En mindre del lokaler av industrikaraktär ingår för exempelvis 
Älvstranden. En del utomhusanläggningars energianvändning ingår i 
redovisningen för Lisebergskoncernen och Idrotts- och 
Föreningsförvaltningen. 

Kommunala ägare i redovisningen av fastigheter 

Förvaltnings AB Framtiden: 

 Bostads AB Poseidon 

 Familjebostäder i Göteborg AB 

 Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag 

 Gårdstensbostäder AB 

 AB HjällboBostaden 

 Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB 

 Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag 

 Rysåsen Fastighets AB 

 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 

Andra förvaltningar och bolag: 

 Lokalförvaltningen 

 Higabgruppen 

 Fastighetskontoret 
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 Idrotts- och Föreningsförvaltningen 

 Göteborg Energi AB 

 Port Operation AB 

 Lisebergskoncernen 

 Älvstranden Utveckling AB 

Totala energianvändningen 2009 
Kommunens förvaltningar och bolag använde basåret 2009 över 1 TWh energi 
för uppvärmning. Tabellerna nedan ger en översikt över all värme, el och kyla 
samt totala uppvärmda areor, tillsammans 9,1 miljoner m2. Cirkeldiagrammet 
illustrerar att fjärrvärme är helt dominerande för uppvärmning. 

 

974

6

7

7

Fjärrvärme

Olja

Naturgas

Övrigt med pellets

 
Figur 1. Visar att fjärrvärme var den helt dominerande uppvärmningskälla 2009. 

Fjärrvärmen svarar för 97 % av levererad värme (exkl elvärme). Kvarvarande 
olja är ca 6,1 GWh, motsvarande 0,6 % av all värme. 

Tabell 1. Energiförbrukning på respektive energibärare 2009 

Energibärare Förbrukning GWh 

Fjärrvärme 974 

Olja 6,1 

Naturgas 7,1 

Övrigt, mest pellets 7,4 

Fjärrkyla 5,4 

El - via ägarens abonnemang 333 

El - schablonberäkning hushållsel, 
verksamhetsel i uthyrda lokaler 

276 
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Den totala energiförbrukningen är 1322 GWh. Dessutom finns hushållsel i 
bostadsbolagens lägenheter.  

Vissa kommunala bolag hyr ut verksamhetslokaler, där hyresgästen har egna el 
abonnemang, vars el vi inte har rådighet över. För att få en fullständig bild av 
husens energi, har vi i dessa fall gjort schablonberäkningar av hushållsel och 
verksamhetsel. Mer detaljer om detta finns längre fram. 

Total area för lokaler och bostäder  
Nuläget är genomgående beskrivet med redovisning per bolag/förvaltning, med 
utgångspunkt från vem som äger fastigheten.  

Areorna är omräknade till måttet Atemp (invändig area för respektive 
våningsplan som värms till mer än 10°C), för att få jämförbarhet.  

Tabell 2. Areor för bostäder och lokaler 2009 

Areatyp Miljoner kvadratmeter 

Area (Atemp) bostadsbyggnader  5,9 

   därav uthyrningslokaler 0,4 

Area (Atemp) lokalbyggnader 3,2 

 

Underlaget har framkommit i kontakter med de olika bolagen. Bostadsföretag 
brukar dock alltid använda måtten BOA (boarea) och LOA (lokalarea, 
exempelvis uthyrd butikslokal). Därför redovisas för bostadsbolagen inom 
Framtiden också i vissa fall dessa mått. 

Nedanstående figur visar på hela kommunkoncernens fastighetsbestånd. Totalt 
omfattar det 9,1 miljoner m2 Atemp. 

13 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 - R: 2011:17 

Göteborgs Stads fastighetsbestånd 2009
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Figur 2. Göteborgs Stads fastighetsbestånd 2009 

Allmännyttans bostadsfastigheter är helt dominerande areamässigt (5,87 
miljoner m2). På lokalsidan är den nybildade Lokalförvaltningen dominerande 
med 1,66 miljoner m2. 
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Köpt energi avseende lokaler och bostäder per 
energibärare  
Bilderna nedan visar all inköpt energi för bostäder och för lokaler per bolag 
eller förvaltning. Både värme och el är inräknat. Dessutom finns 
schablontillägget för hushållsel och verksamhetsel till externa hyresgäster. 

Inköpt energi - bostäder
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Figur 3. Inköpt energi för bostäder per bolag 

Helt dominerande energimässigt är de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen, 
Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget samt Lokalförvaltningen. Därnäst är 
Higabgruppen och Älvstranden Utveckling AB stora energianvändare. 

Vissa av bolagen har uppgifter om i stort sett all el i byggnaderna. Det gäller 
framförallt Lokalförvaltningen, men även lokalerna tillhöriga de mindre ägarna 
Göteborg Energi (lokaler- Marieholm, Elyseum, Rantorget) och hamnbolaget.  
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Inköpt energi - lokaler
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Figur 4.  Inköpt energi för lokaler per bolag eller förvaltning 

Andra stora ägare av lokaler har i stort sett bara uthyrningslokaler. Det gäller 
GöteborgsLokaler (inkl Rysåsen, dvs Selma Lagerlöfs Torg), Higabgruppen 
och Älvstranden, liksom Fastighetskontoret. I dessa fall har en schablonsiffra 
för hyresgästernas verksamhetsel antagits (50 kWh/ m2 för lokaler i allmänhet, 
100 kWh/ m2 för lokaler dominerade av handel; dessa värden kommer från 
Energimyndighetens s.k. STIL2-undersökning). Det kan förekomma, att andra 
kommunala enheter finns bland hyresgästerna, men vi har även i dessa fall 
ansatt schablonvärden på verksamhetselen. 
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Energianvändning per kvadratmeter avseende lokaler 
och bostäder 

Uppvärmning i fastighetsbeståndet 2009
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Figur 5. Uppvärmning, kWh per kvm, exklusive elvärme i fastighetsbeståndet 2009 

Här är värmeenergianvändningen dividerad med arean (Atemp), för de 
förvaltningar/företag som domineras av byggnader med normal klimatisering. 
De svarta staplarna är en jämförelse med den statistik för riket som finns i den 
årliga energiundersökning som görs på Energimyndighetens uppdrag. Den 
bygger, vad gäller flerbostadshus, på enkätsvar från ägare till ca 4.200 
fastigheter. Den har gjorts på likartat sätt sedan 70-talet, och är alltså 
väletablerad.  

Vad gäller allmännyttans flerbostadshus visar figuren en jämförelse för 2009 
med den nationella statistikens ägarkategori ”Allmännyttiga”, justerad till 
samma klimatzon som Göteborg. Bostadsbolagen i Göteborg ligger något högre 
än denna jämförelsegrupp, även om hänsyn tas till det osäkerhetsintervall som 
redovisas i statistiken. Det vore värdefullt att vidare analysera orsakerna till 
detta; om skillnaderna beror av olika förutsättningar i beståndets struktur, i 
boendetäthet eller något annat. 
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Vad gäller värme i lokaler är jämförelsen gjord med en mix av lokaltyper tagen 
från den nationella statistiken, vilken motsvarar den mix vi har i Göteborg. Här 
ligger Göteborgs Stads lokaler lägre i jämförelse med snittet i landet. 

Vad gäller flerbostadshus görs också en jämförelse uttryckt i måtten BOA 
(boarea) och LOA (lokalarea), se figuren nedan: 

 

Uppvärmning BOA och LOA i bostadsbeståndet 2009
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Figur 6. Uppvärmning, kWh per kvm, BOA och LOA i bostadsbeståndet 2009 
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Elförbrukningen i bostäder och lokaler, 2009
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Figur 7. Elförbrukningen i bostäder och lokaler, 2009 

För flerbostadshus ligger den totala elanvändningen för uppmätt fastighetsel 
plus schablonräknad hushållelsel alldeles omkring 50 kWh/ m2, motsvarande 
vad landets flerbostadshus i genomsnitt använder (svart stapel). 

Spridningen vad gäller lokaler är ganska stor, helt naturligt eftersom 
lokaltyperna och deras elbehov varierar kraftigt. Man skall också notera att vi 
schablonräknat rätt mycket (ljusbruna delen av staplarna). Som väntat är 
elanvändningen per m2 högst för GöteborgsLokaler och Rysåsen, som 
domineras av den mycket elkrävande handeln (särskilt livsmedelsbutiker har 
hög elanvändning). Även Göteborg Energi (Rantorgshuset) ligger högt. Den 
energimässigt dominerande lokalägaren Lokalförvaltningen (LF) har relativt låg 
elanvändning i kWh/ m2. 

Den svarta stapeln nederst visar en jämförelse mellan riket vad gäller el i 
lokaler. Där har skapats (baserat på den rikstäckande STIL2-undersökningen) 
en mix av olika typer av lokaler som motsvarar den som finns i det kommunala 
beståndet som vi behandlar och redovisar i denna rapport. Den sammanvägda 
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specifika elen i Göteborgs kommuns lokaler ligger något under riksjämförelsen 
(83 repektive 86 kWh/ m2). 

El-effektiviteten ska öka – ett av stadens prioriterade mål 
Den största elanvändningen inom stadens organisation sker inom 
fastighetssektorn. Kommunens största fastighetsförvaltare, Lokalförvaltningen, 
Higabgruppen, Förvaltnings AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB har 
sedan flera år arbetat mot uppställda energimål. Fastighetsförvaltarna har som 
ett mått på el-effektiviteten redovisat elanvändning per kvadratmeter och år. 
Varje verksamhet skiljer sig åt och kan därför inte jämföras med varandra utan 
det är utvecklingen inom varje verksamhet som är intressant.  

Stadskansliet bedömer att målet, el-effektiviteten ska öka, inte nås inom 
fastighetssektorn. El-effektiviteten, mätt som kWh per kvadratmeter, ligger på 
ungefär samma nivå som tidigare och den totala förbrukningen av el minskar 
inte.  

Fjärrvärmens och fjärrkylans bränslemix  

Fjärrvärme 
Fjärrvärme ger mycket goda förutsättningar för resurseffektiv uppvärmning av 
bostäder och lokaler. En stor del av värmen i systemet är tillvaratagen 
spillvärme som annars skulle gå förlorad.  

De energikällor som används för produktion av fjärrvärme presenteras i figur 7. 
Fjärrvärmen kom år 2009 till 83 % från spillvärme, till 9,8 % från förnybar 
energi, till 6 % från fossil energi och till 1,2 % från el.  

I spillvärme ingår värme från avfallsförbränning (26 procent), raffinaderier och 
övrig industri (25 procent), elproduktion (29 procent) och avloppsvatten (3 
procent). I förnyelsebar fjärrvärme ingår biobränsle och förnyelsebar el och i 
fossil fjärrvärme ingår olja, fossil el samt naturgas. 

Normalt räcker spillvärmen till för att hålla systemet varmt en stor del av året. 
Under senhöst och vinter måste även flispannorna i Sävenäs utnyttjas. Blir det 
riktigt kallt, som vintern 2009, eller när någon del i systemet skulle haverera, 
kopplas de så kallade spetslastanläggningarna, som drivs med gas eller olja in. 
Utbyggnaden av nätet fortsätter och under året byggdes en ledning till de nya 
bostadsområdena i Torslanda. 

20 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 - R: 2011:17 

 

Fossil fjärrvärme
6%

Förnyelsebar 
fjärrvärme 

11%

Spillvärme
83%

 
Figur 8. Bränsle till fjärrvärmeproduktion i Göteborg 2009 

Källa: Miljörapport 2009 (Miljöförvaltningen 2010) 

Göteborgs fjärrvärmenät är med sina drygt 100 mil ett av de större i Europa. 
Inom allmännyttans flerbostadshus värms 97 procent upp med fjärrvärme. Cirka 
9 000 småhus värms upp av fjärrvärme. 

Göteborg Energi arbetar systematiskt med att fasa ut fossila bränslen från 
fjärrvärmeproduktionen. Sävenäsverket eldas sedan 2004 i huvudsak med 
biobränsle, vilket innebär att man idag eldar med flis och kör tillskott av 
naturgas och bioolja. Även Angereds panncentral eldas numera med bioolja i 
stället för vanlig eldningsolja. 

Fjärrkyla 
Under 2007 byggdes Rosenlundsverket om för att kunna producera även kyla. 
Kylan i Göta älvs vatten nyttjas och används genom att transporteras i 
rörledningar direkt till kundens klimatanläggning. Både smart och bra för 
miljön. Under sommaren när älvvattnet är för varmt produceras kylan med hjälp 
av absorptionsmaskiner, där värmen kommer från spillvärme. Fjärrkyla är inne i 
ett expansivt skede och växer för varje år. Idag täcks stora delar av området 
innanför vallgraven och längs Avenyn upp till Götaplatsen. Fjärrkylan ersätter 
lokala kylmaskiner, vilket ger betydande miljöbesparingar 

2009 såldes 68,5 GWh kyla, denna producerades med 57,2 GWh fjärrvärme 
samt 11 GWh el. I bränslemixen för fjärrkyla ingår 81 % spillvärme, 18 % 
förnyelsebar resurs (15,1 % el och 2,4 % biobränsle) samt 2 % fossil resurs. 

Ursprungsmärkt el och värme 
Energimyndighetens anvisningar för EES arbetet talar om ”ursprungsmärkt 
eller liknande el eller värme”. Det som inkluderats i detta arbete är dels ”Bra 
Miljöval” enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier, dels el som av 
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elleverantören säljs under märkningar/produktnamn som ”Miljömärkt el”, 
”Vindel” och liknande. 

Tabell 3. Miljömärkt el och fjärrvärme 2009, GWh 

Förvaltning, 
bolag 

El  

Bra Miljöval 

El 

Annan 
märkning 

Summa el 
med 

märkning 

Fjärrvärme 
Bra Miljöval 

Framtiden 54 68 122 0 

Lokalförvaltningen 0 39 39 0 

Higabgruppen 21 0 21 27 

Fastighetskontoret 0 5 5 0 

Göteborg Energi 4 0 4 0 

Lisebrgskoncernen 0 24 24 0 

Älvstranden 18 0 18 0 

Summa 96 136 232 27 

% av all el, 
fjärrvärme 

29 % 41 % 70 % 2,8 % 

 

Av elen som köptes inom kommunkoncernen år 2009 var alltså 232 av 333 
GWh, 70 %, någon form av ”miljömärkt” el.  

Den strängare märkningen ”Bra Miljöval” stod 2009 för 29 procent av all köpt 
el. Några bolag inom Framtiden (Bostadsbolaget och Familjebostäder) ställer 
detta krav, liksom Higabgruppen och Älvstranden Utveckling AB. Göteborg 
Energi ställer krav på ”Bra miljöval” för sina kontorsbyggnader. 

Bra Miljöval fjärrvärme 
Göteborg Energi erbjuder sedan april 2009 sina kunder att köpa fjärrvärme 
märkt ”Bra Miljöval”. Detta är en extern produktmärkning som tagits fram av 
Svenska Naturskyddsföreningen. Kortfattat handlar det om att utvinning och 
produktion skall ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Högst 10 % av 
den utlevererade energin får vara icke förnybar. Biobränsle som används skall 
komma från hållbara skogsbruk, och el ska komma från förnybara energikällor. 

Under 2009 baserades produkten på enbart Rya värmepumpar, som återvinner 
värme från avloppsvattnet. Under 2010 producerades Bra miljöval fjärrvärme i 
Sävenäsverket, där flis används, och från Rya värmepumpar. 

Endast Higabgruppen, av de redovisade fastighetsägarna, köpte ”Bra Miljöval” 
fjärrvärme 2009. Detta motsvarar knappt 3 % av hela kommunkoncernens 
fjärrvärmeköp. Framtidskoncernen har ansökt om att köpa hela sin totala 
fjärrvärmeförbrukning som bra miljöval. Detta är tyvärr inte möjligt då 
tillräcklig produktionskapacitet inte finns till hela koncernen.  
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Årlig produktion av förnybar energi från solceller, 
vindkraft eller solvärme  
Elkraftsförsörjning som baseras på fossila källor eller kärnkraft är inte 
långsiktigt hållbar enligt kommunens energiplan. Elanvändningen i Göteborg, 
liksom i Sverige i övrigt, förväntas öka. Ökad lokal elproduktion ska ge en mer 
robust energiförsörjning och sänka göteborgarnas bidrag till växthuseffekten.  

Figuren nedan visar den storskaliga elproduktionen inom Göteborg år 2009 
fördelad på anläggningstyper. Endast 1 % av vår årliga elproduktion var 
förnyelsebar. 
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Figur 9. Elproduktion i Göteborg 2009 

Källa: Miljörapport 2009 (Miljöförvaltningen 2010) 

Småskalig förnybar produktion 
Det förekommer också småskalig förnybar produktion på eller direkt intill 
byggnader. Det som kartlagts i detta arbete är solvärme (solpaneler) och 
solceller. Dess omfattning är än så länge blygsam. År 2009 var dess leveranser: 

Solvärme;  Drygt 0,7 GWh. Och då främst från de första etapperna av 
Gårdstensbostäders solhus. 

Solceller:  Drygt 0,1 GWh. De största anläggningarna finns på Ullevi (63 
MWh) samt på tre av Lokalförvaltningens (då MedicHus) äldreboenden. 

Total energikostnad för värme, el och fjärrkyla  
Den totala faktiska kostnaden för all energi som betalas av fastighetsägarna 
enligt detta kapitel har sammanställts till ca 890 000 000 kr exkl. moms för år 
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2009. Energikostnader för schablonberäknad hushållsel och verksamhetsel 
ingår inte. 

Samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster 

Lokalförvaltningen 
Åtgärder för att minska användningen av verksamhetsenergi har utförts inom 
olika projekt med brukarsamverkan som gett goda resultat. LF kommer att 
vidareutveckla och öka denna typ av samverkan mellan brukarna. Planerade 
åtgärder är t.ex. installation av fler undermätare, visualisering av brukarnas 
energianvändning samt fortsatta informationsinsatser. 

MedicHus som numera ingår i LF har aktivt arbetat med brukarsamverkan 
sedan 2004 då projektet Energispar startade. Syftet är att tillsammans med 
brukarna och personalen på 28 äldreboenden, minska förbrukningen av el. 
Sedan starten har personalen på äldreboendena sparat totalt 14 procent.  

Under våren 2010 startades projektet ”Vi kan påverka” för att planera och ta 
fram material för att senare i september starta tre pilotprojekt och få en 
användbar modell och erfarenheter. Syftet var att utveckla former för 
brukarsamverkan med inriktning mot att el-effektiviteten ska öka genom 
förändrat beteende. Projektet syftar också till att få deltagarna att naturligt tänka 
på hur man använder energi och hur man kan påverka användningen. 
Projektmaterialet består av checklistor, information om energi och om olika 
apparater och pedagogiska hjälpmedel. Projektet kommer att fortsätta och 
utökas under 2011 med uppskattningsvis 30 förskolor. 

Energispararbete i skolorna 

Göteborgs Stad har fått statligt bidrag för ett klimatinvesteringsprogram 
(KLIMP) som går under namnet Spara energi - en utmaning i Göteborgs 
stadsdelar. Det är ett samverkansprojekt mellan åtta stadsdelsförvaltningar, 
Agenda 21 och LF. Syftet är att genom information, utbildning och delaktighet 
ge barn/elever insikt i och förståelse för energianvändningens påverkan på 
klimat och miljö. Projektet pågick till och med 2010 och omfattar cirka 650 
skolpersonal och 3 700 elever. 

Framtiden 
För att nå goda resultat i miljöarbetet krävs engagerade hyresgäster. Vägen dit 
kan te sig på många olika sätt. Erbjudande om miljöutbildningar, uppsökande 
miljövärdar och informationskampanjer samt gårdsföreningar är några exempel 
på vad Framtidens dotterbolag gör för samverkan mellan fastighetsägare och 
hyresgäster. 

Higabgruppen 
Som en av Göteborgs Universitets största hyresvärdar deltar Higabgruppen som 
en aktiv part i universitetets Energisparprojekt för att minska energianvändning 
i universitetets lokaler. I projektet ingår både punktinsatser inom det tekniska 
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området men i första hand fokuserar projektet på personalens vardagliga 
beteende. 

 

Älvstranden utveckling AB 
Ett pågående projekt sker med hyresgästen Metso Power om en gemensam 
investering i Pannverkstaden, en verkstadslokal, i syfte att minska 
värmeförbrukningen. Under året startar ett nytt projekt där Älvstranden 
kontaktar hyresgäster angående energibesparing. Målet är att hitta en form där 
ett gemensamt incitament för genomförande finns.  

Uppgifter om transporter 
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1. 

Uppgifter om transporter: 

 Antal fordon samt körda fordonskilometer i tjänsten avseende leasingbilar, 
förmånsbilar och kommun- eller landstingsägda bilar. Antal resor avseende 
kollektivtrafik som är kommun- eller landstingsägd. 

 Antal fordonskilometer i tjänsten med användande av anställdas privata 
bilar. 

 Årsförbrukning av drivmedel för personbilar (exklusive privata bilar i 
tjänst) respektive kollektivtrafik. Mängd bensin, diesel, etanol och RME 
anges i m3 och biogas och naturgas i Nm3. 

 Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning 
(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och 
bilresor. 

 

Transporter nulägesanalys 

Avgränsningar 
Nulägesanalysen omfattar samtliga kommunala fackförvaltningar och 
stadsdelsförvaltningar i Göteborg, samt kommunala bolag där Göteborgs Stad 
är ägare samt dotterbolag till dessa. Inga regionalt ägda bolag (svårigheter att 
avgränsa Göteborgs del av fordonsflottan) eller stiftelser är med. 
Kollektivtrafiken ingår inte i Göteborgs Stads energieffektiviseringsstöd utan 
sköts av Västtrafiks ägare Västra Götalands regionen.  

Nulägesanalysen utgår ifrån befintliga data som Trafikkontoret har samlat in till 
klimatkompensationssystemet och till statistik om miljöfordonsinnehavet i 
kommunen. Statistiken kommer från drivmedelsleverantörer, Gatubolaget och 
Sunfleet (poolbilar). Statistiken avser 2009.  
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I nulägesanalysen utgår man från samtliga lätta fordon och man gör ingen 
uppdelning i leasingbilar, förmånsbilar och kommunägda bilar. Detta för att det 
saknas underlag för att göra en sådan uppdelning. Vad vi vet är att några 
kommunala aktörer leasade bilar från traditionell bilåterförsäljare, några ägde 
egna bilar fordon, och ett antal bilpoolsbilar hyrdes från Sunfleet. Vi vet även 
enligt muntlig uppgift från Gatubolaget att ungefär 200 bilar är 
förmånsbeskattade tjänstebilar. Beslut är taget att avveckla förmånsbilar. Detta 
är klart 2014. 

Det har inte gjorts någon skillnad mellan fordon som används för det man 
brukar definiera som tjänsteresor och fordon som snarare används till 
godsleveranser. I statistiken om kommunens lätta fordon går det inte heller att 
skilja vilka fordon som användes till persontransporter och vilka som användes 
till varuleveranser, bud etc. Eftersom det är relevant att ta med alla fordon när 
man arbetar med miljöanpassning av fordonsflottan så behöver detta inte 
innebära något problem. 

Felkällor 
Hur man ska hantera poolbilar då man räknar fordon är oklart då Göteborgs 
Stad inte har exklusiv tillgång till bilarna eller bilpoolerna som används. Antalet 
poolbilar som Sunfleet tillhandahöll för kommunal användning har uppskattats 
till 25. I praktiken har kommunala förare använt fler fordon, men samtidigt har 
Sunfleet andra kunder som använder samma bilar. Den volym bilpoolskörning 
som kommunen står för kan uppskattas till ungefär 25 bilar baserat på en 
tidigare upphandling. Det går egentligen inte att ange ett exakt antal bilar som 
används, men samtidigt vore det fel att sätta antalet poolbilar från Sunfleet till 
noll eftersom ett antal bilar används regelbundet. 

Drivmedelsvolymerna har varit svåra att få fram för 2009. Det var första året 
som kommunen beställde utdrag från bränsleleverantörerna till 
klimatkompensationen. Det är osäkert om bränsleleverantörerna lyckades ta 
fram uppgifter om hela den volym som hade köpts in eftersom det är många 
olika organisationer att hålla reda på. En annan möjlig felkälla är om 
organisationer i kommunen har gjort drivmedelsinköp utanför ramavtal. Vid en 
jämförelse av underlagen för bränsleinköp och underlagen för vilka fordon som 
finns i staden så finner man ett antal organisationer som köpt bränsle, men där 
vi inte har någon uppgift om att de använder fordon. På motsvarande sätt finns 
det uppgifter om ett mindre antal organisationer som använder fordon, men där 
det inte finns några uppgifter om leverans av drivmedel. Detta tyder på att 
underlagen inte är kompletta. 

Antal fordon och fordonskilometer 
Antalet lätta fordon (leasingbilar, förmånsbilar och kommunägda bilar) är ca 
2 240. 

Det finns ingen statistik från 2009 som visar hur långt fordonen har kört. Det 
går att uppskatta körsträckan genom att dividera den uppskattade volymen 
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drivmedel som användes till tjänsteresor med antalet lätta fordon med 
antagande om en viss förbrukning per km. Problemet med en sådan bedömning 
är att man inte kan använda den för att bedöma transporternas energieffektivitet 
(bränsleanvändning per fordonskilometer och år). Uppskattningsvis körs 
fordonen 30 000 000 km/år. 

 Fordonstyp Antal km/år 

Lätta fordon c:a 2.240 c:a  30.000.000 

 

Antal fordonskilometer i tjänsten med anställdas 
privata bilar. 
Antalet fordonskilometer i tjänsten där anställdas privata bilar änvänds är totalt 
4 500 000 kilometer. Detta baseras på den information som vi får fram genom 
Göteborgs Stads arbete med ett internt klimatkompensationssystem. I detta 
arbete har trafikkontoret samlat in statistik från förvaltningar och bolag. 

Denna körsträcka motsvarar ungefär en energiåtgång på 3500 MWh.  

Vi utgår då ifrån en genomsnittlig bränsleåtgång på 0,85 l/mil. 

Årsförbrukning av drivmedel 
Trafikkontoret har samlat in drivmedelsvolymer från bränsleleverantörer för att 
använda dessa i stadens arbete med ett internt klimatkompensationssystem. Om 
man antar att dessa drivmedel endast används till tjänsteresor för stadens fordon 
skulle man kunna säga att detta motsvarar årsförbrukningen av drivmedel.  

Dock så har en del kommunala förvaltningar och bolag inom staden genom 
klimatkompensationssystemet rapporterat att en del drivmedel inte används till 
tjänstresor.  Dessa organisationer har tagit del av samma drivmedelsvolymer 
från bränsleleverantörerna för att de skall kunna räkna fram sin 
”klimatkostnad”. En del organisationer har därefter angivit att en del av den 
framräknade ”klimatkostnaden” från drivmedel inte har orsakats av tjänsteresor 
utan andra transporter. Där har vi inga uppgifter om vilket drivmedel av det 
ursprungligen redovisade som organisationen anser inte används till 
tjänsteresor. Vi vet enbart vilket värde som organisationen har reducerat 
koldioxidutsläppet med. Om man gör ett antal antaganden om bränslemix m.m. 
så kan man räkna baklänges från utsläpp till bränslevolym för att få fram en ny 
siffra för volymen drivmedel som använts till tjänsteresandet. Det är dessa 
värden som anges nedan. 

I tabellen nedan redovisas mängden bränsle som förbrukades under 2009 och 
motsvarande energimängder. De värden som används för respektive bränsles 
energiinnehåll är de värden som Naturvårdsvårdsverket publicerar på sin 
webbsida och samma som används i den nationella rapporteringen av 
växthusgasutsläpp till FNs klimatsekretariat. 
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Tabell 4. Förbrukning av bränslen samt dess energiinnehåll och energimängder 
2009 

Bränsletyp Mängd och 
enhet 

Energiinnehåll Energi (MWh/år) 

Bensin 625 m3/år 9,11 MWh/m3 5691 

Diesel 381 m3/år 9,80 MWh/m3 3734 

Etanol (E85) 318 m3/år 6,31 MWh/m3 2005 

Biogas 561000 
Nm3/år

0,00981 
MWh/m3

5501 

Naturgas 396000 
Nm3/år

0,01097 
MWh/m3

4345 

Elfordonsdrift 6 MWh/år - 6 

Totalt 21282 

Fordonen tankas med Fordongas (50% naturgas och 50% biogas) och ”Grön 
gas” (motsvarar 100% biogas i systemet). Detta har räknats om till naturgas och 
biogas. 

Inga fordon som användes till tjänsteresor kördes på ren RME under 2009. 
Däremot är all dieselolja inblandad med RME men den delmängden redovisas 
inte eftersom den är en funktion av volymen diesel som redovisas ovan. Värdet 
för energiinnehåll tar dock inte hänsyn till RME innehållet.  

Miljöfordon; personbilar & lastbilar 
Gatubolaget har en flotta med korttidshyrda fordon som delvis hyrs ut till 
organisationer utanför Göteborg. Den består ett par hundra fordon och det är 
oklart hur många av dem som ingick i siffrorna för 2009. Bortsett från den 
osäkerheten så uppskattas att Göteborgs stad 2009 hade ca 1445 st personbilar 
av totalt 1504 som uppfyller miljökraven i förordningen (2009:1) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav på myndigheters bilar och bilresor.  

Antalet lätta lastbilar som uppfyller samma krav är svårare att fastställa. Vi kan 
med säkerhet säga att 284 av 736 lätta lastbilar uppfyller kravet på CO2 utsläpp 
(230g CO2/km). Dock så finns det ett antal äldre lätta lastbilar som vi saknar 
värden på CO2 utsläpp som borde uppfylla kravet. 284 är alltså ett minimum 
antal. I de fall då de lätta lastbilarna har två värden för CO2 utsläpp (ett som 
beskriver bensindrift, ett som beskriver gasdrift), så har det högsta värdet valts.  

Antal flygresor 
År 2009 gjordes ~ 10 000 flygresor i tjänsten för anställd personal inom staden. 
Dessa resor motsvarar ~ 2 900 ton CO2 och en total resträcka på ~11 270 000 
km. 
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Antal tågresor 
År 2009 genomfördes 23 292 tågresor i tjänsten på totalt 8 828 299 km. Detta 
motsvarar 18,5 kg CO2. 

Övriga uppgifter 
Ur Statens energim yndighets föreskrifter och allm änna råd om statlig t stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1. 

Övriga uppgifter: 

 Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd policy eller 
riktlinjer avseende krav på energieffektivisering vid upphandling samt en 
översiktlig beskrivning av policyns eller riktlinjernas innehåll.  

 Om och i tillämplig mån hur kommunen arbetar aktivt för att integrera 
energifrågor i översikts- och detaljplanering. 

 Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd resepolicy samt 
en översiktlig beskrivning av resepolicyns innehåll. 

 Om och i tillämplig mån hur kommunen eller landstinget har genomfört 
internutbildning i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
energieffektivisering. 

 Om och i tillämplig mån hur kommunen eller landstinget internt och externt 
bedriver ett aktivt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering. 

 

Upphandling 

Inköps- och upphandlingspolicy 
Göteborgs Stad har i sin ”Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad 
jämte kommentarer” inga krav på energieffektivisering vid upphandling. 

Syftet med policyn är bland annat att säkerställa att varor och tjänster köps med 
rätt kvalitet till lägsta kostnad och minsta möjliga miljöpåverkan.  

Relevanta krav på funktion, kvalitet, miljö och i förekommande fall sociala 
hänsyn skall vara en naturlig del i all inköps- och upphandlingsverksamhet i 
Göteborgs Stad. Kostnadsnivån är direkt avhängig den kravbild som ställs vid 
upphandlingen. 

Policyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och 
entreprenader oavsett om upphandling/inköp sker inom ramen för LOU eller 
inte. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, 
tjänster eller entreprenader. Staden innefattar kommunen samt de bolag, 
föreningar, kommunförbund och stiftelser där kommunen är förvaltare eller, 
direkt eller indirekt, utser en majoritet av styrelsen. 
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I enskilda fall ställs ändå energikrav. Ett exempel är upphandling av färdtjänst 
där staden kräver miljöfordon. Eftersom definitionen på ett fossildrivet 
miljöfordon i praktiken är ett krav på maximal energiåtgång innebär det att 
sådana upphandlingskrav ställer krav på energieffektiva fordon. 

Ett annat exempel är att staden ställer avancerade krav på drivmedel vid 
upphandling. För att undvika användning av diesel och bensin som framställs 
från stenkol och tjärsand ställer vi krav på att bränslet ska inte vara sämre än 
medelvärdet för bensin och diesel som säljs inom EU. Staden vill säkerställa att 
utsläppen av klimatpåverkande ämnen över livscykeln för biobaserade 
drivmedel minskas med minst 50 % jämfört med bensin/dieselolja. 
Trafikkontoret publicerade 2009 en vägledning för leverantörer av drivmedel 
och entreprenörer för busstrafik, renhållningstjänster mm. 

Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster 
Trafikverket och storstadskommunerna Göteborg, Malmö och Stockholm har 
sedan flera år tillbaka var för sig ställt miljökrav i sina respektive 
upphandlingar. I samband med revideringen av respektive beställares krav inför 
2005 inleddes ett samarbete för att ta fram gemensamma krav. Fullständig 
överensstämmelse har inte kunnat uppnås och är inte heller önskvärt. 
Miljösituationen skiljer sig påtagligt mellan storstäderna. Samordning av 
kraven har dock kommit ganska långt. Krav på energibesparing ingår och en 
plan för hur energiförbrukningen ska hållas på en låg nivå ska presenteras för 
beställaren innan uppdraget startar. Följande är obligatoriskt; 

 En redovisning av hur fordons- och maskinförarnas kunskap om sparsam 
körning kommer att höjas och användas. 

 En redovisning av hur personalen kommer att informeras om hur 
energiförbrukningen utvecklas. 

Samhällsplanering 

Översiktsplan 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i januari 2009. Göteborg ska 
fortsätta växa på ett på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att bygga inifrån och 
ut kan regionen stärkas. En ökad täthet ger möjlighet för fler att gå och cykla – 
byggandet i perifera lägen ska undvikas. Fortsatt planering i staden ska ske i 
första hand med inriktning mot komplettering av den byggda staden i 
kombination med byggande i strategiska knutpunkter. En knutpunkt ska vara en 
viktig bytesplats för kollektivtrafiken och ha många boende i närheten. 
Dessutom ska det finnas handel, annan service och arbetsplatser i närheten. 

I översiktsplanen har 13 strategiska frågor formulerats. För varje fråga anges 
mål och strategier. En av de strategiska frågorna är Förändrat transportbehov 
där översiktsplanen poängterar sambandet mellan bebyggelseplanering och 
trafik. God kollektivtrafik ska finnas redan innan nya områden börjar byggas ut. 
En tät stad gör det möjligt för fler att gå eller cykla.  
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Översiktsplanen betonas särskilt att energifaktorn blir allt viktigare. 
Bebyggelsen som uppförs eller byggs om måste göras betydligt 
energieffektivare än vad som varit normalt de senaste åren. Så kallade 
passivhus, hus nästan utan uppvärmning är en möjlighet redan i dag. Hus med 
låg energiförbrukning bör bli det normala.  

Översiktsplanens strategiska frågor behandlar robustheten i samhället och då är 
en hållbar energiförsörjning viktig. Det behövs ett resurssnålt sätt att producera 
värme, kyla och förnybar el. Infrastrukturen för fjärrvärme gör att energiflöden 
och avfall som annars gått förlorade kan utnyttjas som en resurs. Förgasning av 
biobränsle och rötning av slam eller andra restprodukter ger grön gas som 
drivmedel för fler bussar och bilar. Utbyggd vindkraft försörjer fler hushåll med 
förnyelsebar el. Målet i översiktsplanen är att bevara och utveckla 
infrastrukturen för dessa energislag.  

Vid planering och bygglov finns inte möjlighet att kräva strängare åtgärder för 
energieffektivisering än de som anges i plan- och bygglagen. Kommunens 
möjligheter att ställa sådana krav finns främst genom markanvisningar i de fall 
kommunen är markägaren. När det gäller ny- och ombyggnation ser 
Stadsbyggnadskontoret därför positivt till de frivilliga åtagandena för 
lågenergibyggandet som finns i handlingsplanen.  

Flera förvaltningar och bolag i staden bevakar energieffektiviseringsfrågorna 
och arbetet med att planera och utveckla Göteborg sker i bred samverkan 
mellan berörda förvaltningar i staden.   

Miljöanpassat byggande 
Fastighetsnämnden, ägare till den kommunala marken, antog ett program för 
miljöanpassat byggande i maj 2009. Fastighetskontoret, miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB, AB Framtiden samt 
Chalmers har ingått i arbetsgruppen som har tagit fram programmet.  

Programmet utgör underlag när markanvisningar lämnas och avtal tecknas med 
byggherrar samt vara riktlinjer vid detaljplanering och bygglovgivning. Det ska 
fungera som ett incitament i miljöarbetet genom att höja ambitionsnivån, mana 
till ständiga förbättringar och skapa framåtanda. Ett ytterligare syfte är att ge 
erfarenhetsåterföring till byggbranschen. Handlingen ska vara ett dynamiskt och 
levande dokument som kommer att revideras med jämna mellanrum för att vara 
ett verktyg som driver utvecklingen framåt. 

Programmet fokuserar på fyra områden varav energihushållning är det mest 
ambitiösa. Med energihushållning avses energieffektiva lösningar och val av 
förnybara energislag för att minska uttaget av icke förnybara energiresurser och 
minimera miljöpåverkan i form av bl.a. utsläpp av växthusgaser. T ex får ett 
flerbostadshus dra högst 60 kWh/ m2 för sin uppvärmning och fastighetsel. 
Jämfört med Boverkets regler som ligger på 110 kWh/ m2. 
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Fastighetsförvaltarnas arbete med miljöanpassat byggande 

Älvstranden utveckling AB 

Älvstranden Utveckling har under flera år arbetat offensivt med energifrågor i 
deras byggprojekt. Hamnhuset, med 116 lägenheter i Sannegårdshamnen, 
färdigställdes 2008 och är idag Sveriges största passivhus. Huset är projekterat 
för en energianvändning för värme och vatten på 25 kWh/ m2. Huset har 
förbättrat klimatskal och ventilation och dessutom solfångare för produktion av 
varmvatten. Den totala energianvändningen för värme är cirka en fjärdedel 
jämfört med vad som är normalt i dagens bostadsbyggande. Huset har väckt 
stor uppmärksamhet, dels för att det är det hittills största passivhus som byggts i 
Sverige, dels för att bolaget kostnadsberäknat det i detalj med ett 
livscykelperspektiv. Bolaget konstaterar därigenom att det är lönsamt att bygga 
energieffektivt. Förutom detta förbättras komforten för hyresgästerna med ett 
välbyggt hus. 

Förvaltnings AB Framtiden 

Framtidens styrelse beslutade i februari 2008 att minst 40 procent av 
nyproduktionen i koncernens regi, från och med 2009, ska vara av karaktären 
passivhus. Från och med 2011 ska all nyproduktion projekteras som 
lågenergihus. Egnahemsbolaget, ett av koncernens dotterbolag producerade 
redan 2001 landets första passivhus i Lindås, Billdal.  

Ett bra exempel på energieffektiv ombyggnation av bostäder har Bostads AB 
Poseidon med ett pilotprojekt vid Katjas gata 119. Inflyttning skedde i 
november 2009 till det nyrenoverade punkthuset med 16 lägenheter i området 
Backa Röd. Efter ombyggnation har den årliga energiförbrukningen minskat 
från cirka 180 till cirka 60 kWh/ m2. Minskningen har skett genom byte av 
fönster och tilläggsisolering av krypgrund, tak och ytterväggar. En till- och 
frånluftsventilation med värmeåtervinning minimerar energiförlusterna. 
Pilotprojektet har gjorts i samarbete med experter från tekniska högskolor och 
institut och erfarenheterna kommer användas vid framtida ombyggnation 

Lokalsekretariatet 

Lokalsekretariatets (LS) uppgift är att säkerställa tillgången till lokaler för 
kommunal verksamhet och att se till att dessa utnyttjas effektivt (LS ingår from 
1 januari 2011 i Lokalförvaltningen). Under 2009 har LS utvecklat ett 
omfattande miljöprogram som fungerar som styrande dokument i samtliga 
ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Med detta program skärps kraven i 
förhållanden till lagkraven. På energisidan beslöt LS att 25 procent av den 
nybyggnad som projekteras under 2009 ska följa LS riktlinjer för 
energieffektiva lokaler. Dessa innebär bland annat att energianvändningen 
(värme, varmvatten samt fastighetsel) begränsas till 45 kWh/ m2 och år. Detta 
uppnås med bättre klimatskal, behovsstyrd ventilation där värmen i frånluften 
återvinns och genomtänkt utformning med exempelvis vindfång. För 2010 har 
det beslutats att samtliga byggnader ska vara av lågenergikaraktär, där 30 
procent ska uppfylla ovan nämnda krav och övriga ska ha en energianvändning 
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på 55 kWh/ m2 och år. LS ingår sedan årsskiftet 2010/2011 i 
Lokalförvaltningen tillsammans med tidigare LFF och MedicHus. 

Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 
Under 2009 och 2010 genomförde Higabgruppen för Göteborgs Universitets 
räkning projektering och byggnation av Idrottshögskolan. Idrottshögskolan 
uppfördes enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och blev klassad som 
Guld vilket är den högsta klassen enligt detta system.  

Idrottshögskolan har varit ett pilotprojekt avseende miljöstyrning i byggprojekt 
och under 2010 togs beslutet att alla projekt, såväl ny- som ombyggnadsprojekt, 
ska följa systemet Miljöbyggnad. Alla nybyggnadsprojekt och fastigheter där 
större ombyggnationer genomförs kommer dessutom att klassas.  

Miljöbyggnad är ett svenskt klassningssystem vars övergripande syfte är att 
bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Systemet har tagits inom den så 
kallade Bygga-Bo-dialogen som varit ett samarbete mellan den svenska 
regeringen, företag och kommuner. Anledningen till att Higabgruppen valt att 
arbeta efter Miljöbyggnad är att systemet är enkelt och lätthanterligt och att det 
utgår från svenska normer. Miljöbyggnad tar dock bara hänsyn till 
slutprodukten, d v s den färdiga byggnaden. Projektanpassade miljöplaner 
kompletteras därför med miljökrav som styr verksamheten på 
byggarbetsplatsen. Att bygga enligt Miljöbyggnad skapar goda möjligheter till 
en väl dokumenterad byggnad med låg energianvändning under byggnadens 
hela livslängd. 

Även i Älvstrandens bestånd är arbetet med Miljöbyggnad under uppstart. Två 
byggnader har valts ut som ”pilotprojekt”. Det planeras att klassa skolorna först 
och därefter kontorsbyggnaderna och efter det övriga byggnader. Det är inte 
bestämt än vilken klass som ska uppnås, utan det beror på byggnadernas status.  

Centrala Älvstaden - Framtidens stad med miljö i fokus 
Hållbar stadsutveckling är ledordet för Centrala Älvstaden. När staden växer 
inåt och city förtätas ska alla tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk, 
ekologisk och socialt hållbar, vara med. En projektgrupp har bildats och 
kommer fram till hösten 2012 att ta fram en vision och strategi för området. 
Medborgardialog kommer vara en viktig del i detta arbete.  Centrala Älvstaden 
ska byggas och fungera hållbart och husen ska vara energisnåla. Andra saker 
handlar om egna dagliga val och då ska det vara enkelt att till exempel gå, cykla 
och åka kollektivt. 

Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
Kommunfullmäktige antog policyn 2009-10-08. Målsättningen med 
parkeringspolicyn är att den ska medverka till att staden ska vara tillgänglig för 
alla. Vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Parkeringspolicyn ska uppmuntra till att fler 
väljer kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. 
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Resepolicy 
Göteborgs Stads nämnder och bolag har en resepolicy som antogs 2007 av 
kommunfullmäktige.  

Innan en resa beställs ska alltid övervägas om den kan ersättas med 
telekommunikation. Längre resor ska företrädesvis ske med båt, buss eller tåg 
framför flyg och bil. Kortare resor ska helst företas kollektivt, med cykel eller 
gång. Parkeringsplatser för anställda ska inte subventioneras, bilpool ska finnas 
tillgängligt och möjligheter till distansarbete uppmuntras. 

Förvaltningar och bolag ska upprätta lokala policies för sina anställda i enlighet 
med de riktlinjer som kommunfullmäktige fastslagit. 

År 2009 beslutades om tillägg med klimatkompensation. Med detta menas att 
kostnaderna för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna orsakar, ska 
kompenseras i miljöförbättrande åtgärder i syfte att minska koldioxidutsläppen. 
Alla förvaltningar och bolag ska årligen klimatredovisa koldioxidutsläppen från 
tjänsteresor med bil och flyg. 

Internutbildningar  

Lokalförvaltningen 
I samband med att LF ska uppfylla kraven för miljödiplomering fick alla 
anställda en utbildning på ekocentrum som handlade om miljö, energi och 
klimat, hur allt hänger ihop och hur man kan påverka. Nyanställda kommer att 
få samma utbildning framöver. 

Förvaltnings AB Framtiden 
Framtidens dotterbolag genomför fortlöpande olika typer av 
fortbildningsinsatser inom miljöområdet för att upprätthålla en hög 
miljökompetens bland medarbetarna. Koncernen har gemensamma miljödagar 
för inspiration och kunskapsutbyte. Inom koncernen finns en miljögrupp med 9 
medlemmar med olika spetskompetens som driver koncernens gemensamma 
miljöarbete. 

Higabgruppen 
Grundläggande miljöutbildning riktad till samtliga medarbetare genomförs 
regelbundet med några års intervall. De medarbetare som arbetar med 
projektledning i byggprojekt utbildas i miljöfrågor i byggprocessen, 
tillsammans med konsulter och entreprenörer, inför varje större projekt. 
”Higabgruppens hållbarhetsplan” ligger som grund i miljöarbetet. Gällande 
plan sträcker sig till 2016. Regelbundna miljöutbildningar kommer att 
genomföras för samtliga medarbetare med inriktning mot medarbetarnas 
respektive arbetsområden. De medarbetare som arbetar med samordning av 
energi- och miljöfrågor besöker frekvent seminarier och konferenser samt deltar 
i workshops. Studiebesök med inriktning på energi- och miljöfrågor arrangeras 
för hela företaget eller avdelningsvis. ”Benchmarking” och nätverkande med 
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såväl kunder som andra företag i branschen, inom och utanför Göteborg Stad, är 
ett viktigt komplement till utbildningar. 

Älvstranden Utveckling AB 
All nyanställd personal miljöutbildas och de ges en presentation av det interna 
miljöarbetet. Fokus ligger på miljöhoten och fastighetsbranschens koppling till 
dem. ”Miljöavdelningen” är ständigt ute på seminarier/workshops och träffar 
för att ständigt vara uppdaterade. Personalens årliga studieresa innehåller alltid 
moment av hållbar stadsutveckling. De olika avdelningarna har som mål att 
”benchmarka” med en liknande avdelning på ett annat bolag för att se hur de 
lyfter in miljöfrågorna i det dagliga arbetet. 

Nätverksbyggande 
Göteborgs Stad är med i många projekt/nätverk där minskning av 
energianvändningen är den gemensamma nämnaren eller en del av projektet. 
Nedan redovisas ett axplock av detta nätverksbyggande som har koppling till 
energieffektivisering. 

Klimatomställningen och det goda livet 
Projektet drivs av Chalmers Fysisk resursteori. Projektet är under uppstart. 
Finansiering är klar och rekrytering av doktorand är i princip klar. Arbetet med 
en förstudie fortgår och ska avslutas innan årsskiftet. Det pågår också en 
parallell process inom Mistra Urban Futures där man begärt in förslag på så 
kallade profilområden. Projektet skulle kunna bli en del av Urban Futures, 
vilket i så fall skulle kunna vara gynnsamt för en mer långsiktig finansiering av 
både forskning och samverkansformer. Chalmers har skrivit ett brett förslag 
kring konsumtionsmönster som går utöver projektet Klimatomställningen och 
det goda livet men där detta passar väl in. Projektgruppen är med i 
beskrivningen, samt kopplingen till kommunens projekt "Leva livet".  

Projekt Sol, vind och vatten 
Ett samarbetsprojekt mellan Idrott & Förening, Miljöförvaltningen och 
Konsument Göteborg som syftar till att ge föreningslivet inspiration och stöd att 
lättare arbeta med åtgärder för att minska energiförbrukningen. 

Förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg 
I mars 2010 tog Göteborg Energi fram rapporten ”Att underlätta för 
förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg”. Byggnadsnämnden har 
under 2010 tagit fram handlingen ”Småskalig sol- och vindenergi: råd, regler 
och riktlinjer”. Hållbar energiproduktion behandlas även i stadens Program för 
miljöanpassat byggande. 

35 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 - R: 2011:17 

Projekt Hållbar livsstil 
Projektet sker i samverkan mellan Miljöförvaltningen, Kretslopps- och 
Konsumentkontoret och består av tre delprojekt; Hållbar webb, Internt avfall 
och Leva Livet.  

Leva livet 
Leva Livet är ett projekt som Miljö, Kretslopp, Konsument och Familjebostäder 
driver ihop. Det handlar om att engagera tiotalet hushåll till att genom kunskap 
och coachning leva mer hållbart. Hushållen är en mix av familjer med och utan 
barn, boende i villa och lägenhet, vanliga familjer och lokala kändisar. 
Budskapet är att en hållbar livsstil är positivt för det egna välbefinnandet och 
miljön. Familjerna kommer att delta i utmaningar och happenings, men även 
figurera på webben och bevakas av media. Familjernas erfarenheter ska ge 
staden kunskap om hur vi kan underlätta för våra invånare att leva hållbart.  
Projektet har startat hösten 2010 och pågår i ett år. 

K2020 
Genom samarbetet K2020 har Göteborgsregionens kommuner tillsammans med 
Trafikverket tagit fram en strategi för en uthållig tillväxt i regionen där antalet 
kollektivtrafikresor ska fördubblas till år 2025.  

Nya vägvanor 
Göteborgs Stad Trafikkontoret har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt för att på 
olika sätt möta kommun-fullmäktiges mål att öka antalet resor i kommunen 
med kollektivtrafik och cykel. Under namnet Nya Vägvanor informerar och 
inspirerar Trafikkontoret medborgare och organisationer till ett mer hållbart 
ressätt. Projektet stöder arbetsgivare som uppmuntrar sina anställda att ställa 
bilen. Ett par hundra arbetsplatser med många tusen anställda deltar årligen. 

Staden bedriver också ett omfattande påverkansarbete för att öka resandet med 
kollektivtrafik i samverkan med kollektivtrafikföretaget Västtrafik. Fler än ett 
etthundratusen personer har bearbetats med personliga telefonsamtal från 
Västtrafik och erbjudits personlig rådgivning med resvägar etc.  

Staden samverkar också med Trafikverket för att bl.a. minska bilkörandet i 
samband med vägbyggnader bl.a. längs Torslandavägen. 

Reseplanerare 
Webbtjänsten www.trafiken.nu har etablerats i samverkan med städerna 
Stockholm och Malmö. Där kan resenären planera sin resa och få information 
om alternativa reseslag, bytespunkter mellan bil och kollektivtrafik, cykelvägar 
och pendelparkeringar. 

Cykelutmaningen 
Göteborgs Stad stödjer också projektet Cykelutmaningen som erbjuder företag 
och arbetsgivare ett kampanjverktyg för att uppmuntra sina anställda att 
regelbundet cykla och gå till arbetsplatsen. Staden ger även direkt stöd till 
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arbetsgivare med resvaneundersökningar och information som syftar till att öka 
bl.a. cyklandet. Cykelutmaningen stöds av flera organisationer i regionen. 

TRUST 
I nätverket Transportsamverkan i Storstad ingår bl.a. Volvo Personvagnar, 
Business Region Göteborg, Vägverket och Göteborgs Stad Trafikkontoret. 
Nätverket samverkar kring utveckling av miljöanpassade lösningar kring fordon 
och transporter. 

CARENorth  
Trafikkontoret deltar sedan augusti 2009 i EU-projektet CARENorth. Projektet 
leds av Bremen och övriga partners är METRO(Leeds), Aberdeen, Robert 
Gordon University(i Aberdeen), Malmö och Fryslaan(provins i Nederländerna). 

Trafikkontoret deltar i fem delprojekt: 

 CO2-minskning kopplat till fordon 

 Elfordonsstrategi och initial implementering 

 Utveckling av pendelparkeringssystem 

 Miljökrav på bränslen vid upphandling av kommunala transporter 

 Klimatkompensation för tjänsteresor i Göteborg Stad 

Bilpooler 
Göteborgs Stad samverkar med bilpoolsaktörer, fastighetsägare, byggare och 
parkeringsbolag för att stimulera utvecklingen av bilpooler i Göteborg. En av 
nyckelfrågorna är att hitta attraktiva parkeringsplatser. Därför har vi påbörjat ett 
arbete att hitta riktlinjer för prioriteringar av bilpool vid bygglovsansökan. Ett 
annat samarbete har vi med Västtrafik för att hitta bra former för multimodala 
resor (kombinerade resor med cykel, kollektivtrafik och bilpool).  

Testsite Sweden 
Samverkan mellan fordonstillverkare, teknikutvecklare, Göteborg Energi, 
Gatubolaget och Trafikkontoret för att stödja utveckling av eldrivna fordon. 

KNEG 
KlimatNEutralaGodstransporter. Samverkan mellan transportörer, 
fordonstillverkare och myndigheter i Västsverige. Bl. a. fälttester med 
hybridsopbilar och energieffektiva transportkedjor. 

Sustainable Urban Transport 
Göteborg Stad, Älvstranden Utveckling AB, Volvo Technology och 
Lindholmen Science Park. Utvecklar hållbar distribution i stadsmiljö och 
godssamordning på Lindholmen. 
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Citydistribution 
Trafikkontoret samverkar med polisen, fastighetsägare, transportbranschen och 
representanter för köpare av transporter för att effektivisera distribution av gods 
i centrum. Projektet syftar bl.a. till att minska kötiderna och samordna 
beställningar med flera åtgärder som minskar energiåtgången per transporterad 
enhet gods. 

Miljöfordon 
Samverkansgruppen för miljöfordon och elfordon arbetar för att öka 
användningen av miljömässigt bättre fordon än dagens konventionella bensin- 
och dieselfordon. Bakom projektet står trafikkontoret, miljöförvaltningen, 
Gatubolaget, Göteborg Energi, Renova och Parkeringsbolaget. Man arbetar 
också för att introducera elbilar bl.a. inom ramen för ett nationellt program som 
stöds av Energimyndigheten. Antalet lätta miljöfordon har ökat kraftigt som en 
kombination av lokala och internationella stödåtgärder och teknikutveckling 
hos fordonstillverkare och drivmedelsleverantörer.  
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Figur 10. Antal miljöfordon i Göteborg 2000–2009 

Internationellt samarbete med energieffektiv gatubelysning 
Trafikkontoret är och har varit med i flera internationella sammanhang kopplat 
till energieffektiv belysning. Två exempel på detta är nätverket LUCI och EU-
projekten E-street och ESOLi. LUCI (Lighting Urban Community 
International) är ett nätverk där 63 medlemsstäder från hela världen möts för att 
gemensamt hitta vägar till mer hållbar belysning. Via LUCI har Trafikkontoret 
skrivit under en ”Charter on Urban Lighting” som handlar om ett åtagande att 
arbeta mot en mer hållbar belysning. ESOLi syftar till att öka medvetenheten 
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om intelligent belysning och arbeta för att styrning av belysning ska användas 
mer frekvent i Europa .  

Hållbar Utveckling Väst, kommunnätverk 
Hållbar Utveckling Väst är ett regionalt energikontor i Västra Götalands län 
som driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Bland annat samordnar de 
kommunernas energi- och klimatrådgivare. 

Beställargrupp för lokaler, BELOK 
BELOK är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största 
fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Lokalförvaltningen 
ingår som en av Sveriges 16 största förvaltare av lokaler. LF har beställt 
utredningar på 5 skolor och 2 förskolor som just nu utvärderas och i ett fall 
håller på att projekteras. 

Västra Götalands regionens Program för energieffektiva byggnader 
År 2007 beslutade Västra Götalandsregionens miljönämnd att inrätta ett särskilt 
program för att stärka marknaden för energieffektiva byggnader. Programmet 
har pågått från hösten 2007 till och med 2010. Under programperioden har 
marknadsutvecklingen varit positiv. Västra Götaland ses idag som en 
föregångsregion med många välbesökta demonstrationsprojekt. Västra 
Götalandsregionens miljönämnd kommer att fortsätta arbeta för att fler 
energieffektiva byggnader byggs i Västra Götaland. Programmet för 
energieffektiva byggnader vidareutvecklas under perioden 2011-2013. Ett 
viktigt område inom det fortsatta programmet är energieffektivisering vid 
renovering och ombyggnation. 

En representant från Lokalförvaltningen sitter med i rådet för Program för 
energieffektiva byggnader. 

Byggherrarnas Miljö, Teknik, Kvalitets utskott 
Inom Byggherrarna finns verksamhetsutskott och arbetsgrupper inom olika 
områden. Utskotten granskar aktuella frågor och kommer till exempel med 
rekommendationer och vägledningar samt förslag på olika typer av dokument 
och mallar. I utskottet finns en representant från Lokalförvaltningen med.  

Närproducerad vindkraft 
Framtidenkoncernen och Göteborg Energi samarbetar kring utbyggnaden av 
närproducerad vindkraft. 

Bygga-Bo-dialogen Väst 
Några av Framtidens dotterbolag är aktiva i Bygga-Bo-dialogen Väst. 

Miljösamverkan Västra Götaland 
Miljöförvaltningen ingår i Miljösamverkans energi-nätverk för handläggare och 
energirådgivare. Miljöförvaltningen har genomfört energiinspektioner på 
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industrier och andra miljöfarliga verksamheter, ibland tillsammans med energi- 
och klimatrådgivare från Konsument Göteborg. Tillsynen omfattar bland annat 
företagens energieffektivisering och användningen av förnyelsebara bränslen. 

Centrum för hållbar stadsutveckling, Mistra Urban Futures i 
Göteborg 
Samarbetar för innovativa lösningar för en hållbar stadsutveckling där 
forskning och praktik ska gå hand i hand. Framtidenkoncernens 
stadsutvecklingsprojekt SELMA är ett av de projekt som ska ingå i Mistra. 

Borgmästaravtalet 
Kommunen undertecknade 2009, tillsammans med ett stort antal andra 
europeiska städer, Borgmästaravtalet. Avtalet är en överenskommelse om att gå 
längre än EU:s mål inom klimat- och energiområdet. De viktigaste 
strategiområderna för Göteborg är:  

 att minska elanvändningen 

 öka den lokala produktionen av förnybar el 

 öka andelen förnybara bränslen i den totala mixen 

PRINCIP 
PRINCIP är ett EU-projekt om klimatsmart energiförsörjning i Kattegatt-
Skagerack-regionen med erfarenhetsutbyte och spridning av olika 
klimatåtgärder och av goda exempel i syfte att nå gemensamma och lokala 
CO2-mål. 

Roadmap for Göteborg Case Study 
I EU-projektet Path2RES (Pathways to renewable and efficient energy systems) 
studerar man utveckling mot hållbara energisystem på global nivå. Projektet 
startade 2007 i syfte att utveckla en arbetsmodell för att utvärdera och definiera 
vägar till effektiva och hållbara energisystem på lokal nivå, baserat på en 
fallstudie av sex europeiska kommuner. Göteborgs Stad deltar via Göteborg 
Energi AB som fallstudie och en Roadmap för Göteborg tas fram.  

Gatubelysning, trafiksignaler samt gatuvärme 

Gatubelysning  
Det har genom åren vidtagits en rad åtgärder för att minska elbehovet till 
gatubelysningen samtidigt som det finns en hel del kvar som är möjligt att göra. 
I denna beskrivning fångas kanske inte exakt alla de aktiviteter som är 
genomförda eller kan göras, utan här lyfts endast exempel på 
effektiviseringsåtgärder fram.   

Huvudsakligen kan man arbeta med energieffektiv gatubelysning genom färre 
ljuskällor, ljuskällor med lägre effekt eller att ha ljuskällorna tända under 
kortare tid.  
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De armaturbyten som har gjorts de senaste åren till mer energisnåla alternativ 
har medfört betydande energibesparingar i jämförelse med om de äldre 
armaturerna ersatts med likadana som tidigare. Sedan 2006 har cirka 6,4 GWh 
sparats genom de drygt 17 500 byten som gjorts, se Tabell 5.  

Tabell 5 Energibesparingar som effekt av armaturbyten 

År Antal armaturer Besparing, GWh Kostnad, mkr 

2006 3450 0,9 8,6 

2007 2000 1,7 6,2

2008 7261 2,2 22

2009 3355 0,8 5,1

 

Under 2009 kostade elen, som används för att lysa upp Göteborgs 
gatubelysning, staden cirka 40 miljoner kronor. Utan de 
energieffektiviseringsåtgärder som gjorts hade kostnaden varit 10-20 miljoner 
kronor högre. 

För en effektiv belysning krävs också bra kablar. De kablar som idag ligger i 
marken i Göteborg är till stor del mycket gamla och dåliga. Det finns 300 mil 
kabel i behov av att bytas ut, vilket dock skulle kosta ohanterliga summor 
pengar. De dåliga kablarna gör dock att investeringar i effektivare belysning 
måste hållas tillbaka på grund av ökat underhåll och service när kablarna till 
belysningen inte fungerar.  

I staden finns cirka 90 600 ljuskällor – ”lampor”. Av dessa tillhör 7 400 externa 
kunder, såsom P-bolag, bostadsrättsföreningar och Västtrafik. Cirka 10 700 
finns inom Park- och naturförvaltningens område, men drift och underhåll sköts 
av Trafikkontoret. Trafikkontoret har cirka 72 500 ljuskällor. Av dessa lampor 
är 16 500 kvicksilverlampor som blir förbjudna att säljas från och med 2015. 
Sådana lampor sätts inte längre upp. Den planerade utbytestakten är 4 000 – 5 
000 lampor per år.  

Knappt 60 000 lampor är högtrycksnatrium som ger det klassiska gula 
gatubelysningsljuset. Därutöver finns bland annat metallhalogen, 
lågtrycksnatrium och LED i mindre antal. 

 Det planeras att ersätta högtrycksnatriumlamporna så snart 
kvicksilverlamporna är bytta. Totalt innebär det att cirka 21 300 lampor 
behöver bytas. Detta skulle kosta 80 miljoner kr om det görs via det normala 
underhållet. Om belysningen samtidigt görs adaptiv så blir kostnaden runt 105 
miljoner kr samtidigt som en 30 % effektivare anläggning erhålls och 
underhållskostnaderna minskar. Sammantaget skulle bytena generera en 
energiminskning på 7 – 8 GWh. Till detta kommer det minskade 
transportbehovet tack vare minskat behov av underhåll.  

Gatubelysningen kan styras via mobiltelefon och via internet genom olika typer 
av system. Från november 2009 har Trafikkontoret ett felrapporteringssystem, 
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Green Street, för den adaptiva belysningen. Via en webbsida kan behöriga se 
samtliga belysningspunkter och få indikationer och felmeddelanden. 
Gatubelysningen talar på så vis själv om när det är något som behöver åtgärdas 
och vad problemet är.  

Vad gäller drift och underhåll av gatubelysning ska hela belysningsnätet 
kontrolleras två gånger per år, vilket kräver att entreprenörer fysiskt åker ut till 
varenda belysningspunkt och granskar den. Genom att koppla fler ljuspunkter 
till kontrollsystemet skulle dessa kontroller kunna minskas (dock aldrig helt 
undvaras). Uppskattningsvis skulle då kontroller behöva göras en gång vart 
fjärde år istället för två gånger per år. Detta skulle spara stora summor pengar, 
men också mycket utsläpp och bränsle från de fordon som används vid 
underhållet. Resurserna skulle då kunna läggas på energibesparande åtgärder 
istället. Visionen, enligt Trafikkontoret, är att alla belysningskällor är utrustade 
med signalsystem som kan sända ut felkoder.  

Intelligenta armaturer 

Trafikkontoret ingår mellan åren 2006-2010 i ett Klimatinvesteringsprogram i 
Göteborgs Stad för att öka kunskapen om intelligent gatubelysning och skynda 
på införandet av ny teknik. Intelligent belysningsteknik bygger, naturligtvis, på 
IT och datorer, där varje armatur förses med elektronik som kan kommunicera 
med datorn. På så sett kan belysningssystemet sektioneras och ljuset anpassas 
till lokala förhållanden – som trafikflöde och väder – ner på varje enskild 
ljuspunkt! . Belysningen minskar till halva effekten mellan klockan 19 och 21. 
Som lägst, mitt i natten, är belysningen dämpad till 34 % av installerad effekt, 
vilket är den lägsta möjliga inställningen. På bostadsgator och i centrum 
dimmas inte belysningen i samma omfattning som på stora leder eftersom detta 
skulle upplevas som otryggt.  

Sedan våren 2007 finns intelligenta armaturer på Högsboleden och Tuvevägen 
som minskar energikostnaden med cirka 60 procent. Den nya 
belysningstekniken har numera installerats på ett flertal andra platser. 

Intelligent belysning är ett led i ett större EU-projekt, ”E-street” där flera städer 
i Europa testat att styra gatubelysningen med IT.  

Trafikkontoret uppger att man också har börjat titta på om det går att använda 
sig av solcellsdrivna armaturer och vad detta skulle kunna generera för nytta 
avseende energibesparing och ökad miljöprestanda.  

Under 2009 förbrukades totalt 35,5 GWh på stadens gatu- och parkbelysning.  

Trafiksignaler 
Energieffektiviseringsåtgärder för trafiksignaler handlar om att ersätta gamla 
halogenlampor med LED-ljuskällor som har 65 % längre livslängd och lägre 
effekt. Vid årsskiftet 2009/2010 hade cirka 67 % av stadens 5 416 lampor LED 
som ljuskälla. När en lampa går sönder eller underhålls så ersätts den med LED. 
Det är ett löpande, pågående arbete. Besparingen blir cirka 24 W per ljuspunkt.  
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När det gäller styrning så finns för trafiksignaler idag automatisk avrapportering 
som meddelar entreprenören direkt, via sms, om det är något fel på signalerna.  

Förutom byte av ljuskälla kan energibehov och emissioner från trafiken som 
passerar signalanläggningen minskas genom optimerad styrning av signalerna.  

Det är inte lika lätt att vidta besparingsåtgärder för trafiksignaler som för 
gatubelysningen eftersom de måste lysa hela tiden och med en viss intensitet. 
Detta är ju i högsta grad en trafiksäkerhetsfråga.  

Gatuvärme 
Gatuvärme innebär uppvärmning av delar av gator, eller trottoarer, i syfte att 
undvika halka för fotgängare. Anläggningar för gatuvärme finns i centrala 
Göteborg på 6 ställen. De är kopplade till fjärrvärmenätet, men kan styras 
separat.  

Värmen regleras automatiskt av sensorer i marken.  

Totalt användes under 2009 cirka 4 300 MWh för gatuvärme till anläggningarna 
Östra Nordstaden, Kungsportsavenyn 25 samt Fredsgatan 3 (data för 
Kungsgatan 13 respektive 60 saknas för 2009). Under 2008 användes cirka 1 
600 MWh till samtliga fem anläggningar. Energianvändningen är mycket 
väderleksrelaterad.  

När det gäller ett effektivare användande av gatuvärme finns enligt 
Trafikkontoret inte några större konkreta exempel på genomförda eller 
planerade åtgärder. Några förslag på energieffektiviseringsåtgärder har inte 
heller identifieras. Med en lägre tillslagstemperatur, idag går systemet igång vid 
5°C, skulle energi kunna sparas, men sannolikt är det inga stora mängder det 
skulle handla om. Därutöver tillkommer en ökad risk för frysskador i 
anläggningen eftersom sensorn sitter i en punkt och det kan förekomma lägre 
temperaturer vid en annan punkt i samma anläggning.  

Årlig mängd egenproducerad biogas 
Biogas produceras vid Ryaverket ur slam som uppstår vid rening av 
avloppsvatten. 2009 producerades ca 60 GWh biogas, vilket är 5 procent av 
Sveriges totala biogasproduktion. 

I Arendal finns Gasendal, som uppgraderar den orenade biogasen från 
Ryaverket, till naturgaskvalitet. Anläggningen är Sveriges största. Gasen 
transporteras i naturgasnätet och används främst som fordonsbränsle. Genom att 
använda biogas istället för bensin som fordonsbränsle kommer 
koldioxidutsläppen minska med 15 000 ton per år om anläggningen utnyttjas 
maximalt. Anläggningen är första steget mot Göteborg Energis mål att till 2050 
ersätta all naturgas med biogas. 

Göteborg Energi deltar i ett projekt på Chalmers, där det uppförts en 
förgasningsreaktor för ny forskning när det gäller förgasning av biobränsle. 
Syftet är att hitta kostnadseffektiva lösningar och samtidigt minimera risken 
med att introducera en ny teknik för produktion av förnybar gas. Denna 
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indirekta förgasningsteknik är tänkt att användas i befintlig infrastruktur för att 
producera förnyelsebar kraft och värme. 

Göteborg Energis planerade biogasanläggning GoBiGas, i Ryahamnen, fick i 
september grönt ljus från Energimyndigheten och ett stöd på 222 mkr. 
GoBiGas-projektet, som är ett samarbete med E.ON ska producera biogas 
genom att förgasa biobränsle.  

Planeringen för ett nytt biogasprojekt, vid Marieholms 
komposteringsanläggning, har startats för framställning av biogas från 
hushållssoporna. Projektet är ett samarbete med Renova, Gryaab och Göteborg 
Energi.  
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Energimål 
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1; 

Mål för energieffektivisering 

8§ Målen för den energieffektivisering kommuner och landsting avser att uppnå 
till och m ed år 2014 och år 2020 enligt 4 § förordning om statligt stöd till 
energieffektivisering i komm uner oc h landsting ska om fatta byggnader och 
transporter i den egna verksam heten. Målen ska anges i MWh per år 2014 och 
år 2020 samt procentuell minskning av energianvändningen mellan basåret och 
år 2014 respektive år 2020. 

Mål för energieffektivisering i lokaler och bostäder  

Förslag till mål: 
Energianvändningen, kWh per kvadratmeter, i lokaler och bostäder ska minska 
med 15 % till 2020 jämfört med 2009.  

Förslag till delmål: 
Energianvändningen, kWh per kvadratmeter, i lokaler och bostäder ska minska 
med ca 7 % till 2014 jämfört med 2009. 

Detaljer för målformulering och beräkningssätt: 

 Energin räknas som summan av uppvärmning och elanvändning. För  el 
ingår i beräkningen av målet enbart den el som kommunen har direkt 
rådighet över, inte hushållsel eller verksamhetsel hos externa hyresgäster. 

 Målet mäts i primärenergi*). Köpt energi viktas med överenskomna 
faktorer. Dessa faktorer är desamma som vid beräkningen av det lokala 
miljökvalitetsmålet för energi (nu: el 2,5; fjärrvärme 1,0; olja och 
biobränslen 1,2) 

 Procentmålet för specifik förbrukning (kWh/ m2) räknas på det totala 
beståndet respektive år. Det betyder bland annat, att tillkommande 
nybebyggelse inräknas när kvoten energi/area beräknas. 

*) ”Primärenergi” innebär att man inte bara tar hänsyn till energiinnehållet i den el, olja, 
fjärrvärme etc man köper till sin byggnad, utan också till hur mycket energiresurser det 
gått åt att framställa den köpta energin. Man räknar hela vägen från den orörda 
naturresursen (kol, olja, sol, vind etc) och inkluderar energin det går åt att bryta, 
förädla, producera och transportera fram till den färdiga energi man får levererad. 
Primärenergin beräknas i praktiskt arbete genom att multiplicera den köpta energin 
med olika faktorer. 
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Bakgrund till formulering av målen 
Målen för lokaler och bostäder har tagits fram med utgångspunkt från det 
föreslagna Lokala miljömålet för God bebyggd miljö. Det målet räknas över 
perioden 1995 – 2020. Här har samma linjära effektiviseringstakt använts, 
nämligen 1,2 % per år.  

Det föreslagna lokala miljömålet omfattar enbart bostäder. Här har det utvidgats 
till att också gälla lokaler. Det lokala miljömålet räknas som primärenergi; 
samma metod används här.  

Vid formuleringen av målet har också hänsyn tagits till stadens prioriterade mål 
om minskad användning av fossila bränslen och ökad el-effektivitet. Det 
sistnämnda målet kan sägas återspeglat genom att el räknas med en viktning 2,5 
- vilket gör att el-effektivisering får extra genomslag i beräkningen. 

Målen har tagits fram i samråd med arbetsgruppen för fastigheter, där 
kommunens största fastighetsägare är representerade. Dessa och flera andra 
förvaltningar och bolag har egna uppställda energimål. Flera av 
bolagen/förvaltningarna hade just inlett arbetet med att formulera nya mål, 
eftersom de tidigare hade 2010 som slutår; arbetsgruppen blev därmed ett bra 
forum för detta arbete. 

Förvaltningarnas och bolagens egna mål har sammanställts som en del av 
underlagsarbetet, och det har konstaterats att dessa mål sammanvägda till hela 
kommunkoncernen harmonierar med det ovan angivna totala målet (dvs. om de 
olika bolagens och förvaltningarnas mål vägs samman med hänsyn till deras 
respektive energivolymer).  

Tabell 6. Bolagens och förvaltningarnas mål, avser reduktioner i specifik 
energianvändning 

Förvaltning, 
bolag 

Reduktion 2009 till 
2014 

Reduktion 2009 till 
2020 

Kommentarer 

Förvaltnings AB 
Framtiden 

1 % per år, totalt 
värme och el 

1 % per år, totalt 
värme och el 

Förutsätter nyproduktion 
om minst 600 lgh per år.  
Betydligt svårare att spara 
el än värme 

Lokalförvalt-
ningen 

 14 % totalt 
(huvudmål 25 % 
2001 till 2020) 

Fjärrvärme står för 80 % av 
besparingen, el för 20% 

Higabgruppen 15 % totalt 25 % totalt Bedömt fördelas lika på 
värme och el 

Älvstranden 
Utveckling AB 

Fjärrvärme 7 % 

El 4 % 

Fjärrvärme 9 % 

El 21 % 

Beståndet förändras under 
perioden 

Idrotts- och 
Föreningsförv 

El-effektiviteten 
skall öka 2 % / år 

 Hänsyn tas till bestånds-
förändringar mm 

 

Framtidenkoncernen har tagit fram ett gemensamt energimål för dotterbolagen i 
samband med ny affärsplan för 2011. 
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Det skall noteras att flera förvaltningar och bolag även har mål uttryckta i CO2-
reduktion. 

Mål i energitermer 
Enligt Energimyndighetens anvisningar skall målet också uttryckas i 
energitermer (GWh).  

För att man meningsfullt skall kunna utvärdera mot ett sådant mål, måste till 
målet knytas ett antal förutsättningar om hur det går med beståndets 
förändringar (man kan sälja av eller köpa in fastigheter etc). Svårigheterna vid 
en sådan utvärdering gör, att Göteborgs Stad inte ser en sådan målformulering 
som den primära. Dock är den värdefull som hjälpinformation, och har således 
beräknats. Den avser energireduktioner i det bestånd som finns år 2009. Detta 
bestånd får då antas behållas i sin omfattning till 2020, nybebyggelse etc. 
beaktas inte. Denna beräkning är också gjord i primärenergi: 

Målsättning: 

Energireduktion 2009 till 2014  104 GWh 

Energireduktion 2009 till 2020  198 GWh 

Mål för energieffektivisering transporter 

Förslag till mål: 
Göteborgs stad avser att uppnå en energieffektivisering av kommunens egna 
transporter med 3 % till och med år 2014 och 7 % till år 2020. Detta motsvarar 
en absolut minskning av energianvändningen mellan basåret 2009 och år 2014 
på 740 MWh respektive 1730 MWh år 2020. 

Detta mål är baserat på den förväntade energieffektivisering som följer av mål 
och policys inom staden.  

Delmål för fordonsanvändning 
Ett viktigt delmål är att de nyinköpta bilarnas energiförbrukning ska minska 
med 25 % från 2010 till 2015. Detta bygger på en förväntad 
energieffektivisering av nya bilar. Det verkar idag rimligt att anta att 
teknikutveckling och EU-beslut gör att nya bilar blir ca 4 % energieffektivare 
per år. För att beräkna våra mål för 2014 och 2020 har vi även antagit att ca 20 
% av bilarna i staden byts ut och ersätts varje år.  

För de anställdas bilar som används i tjänst kan man inte förvänta sig en lika 
stor minskning. Dessa bilar består av äldre bilar som byts ut i en långsammare 
takt. Vi har antagit att ca 15 % av bilarna byts ut varje år och att de nya 
fordonen i genomsnitt blir ca 2,5 % energieffektivare per år.  

Summan av effektiviseringarna ovan bildar vårt kvantifierade mål. 
Målskrivningen utgår dock från att det inte sker en ökning av körsträckorna och 
därmed den totala energiåtgången. En sådan ökning skulle teoretiskt kunna 
motverka eller till och med överstiga den tekniska effektiviseringen . En ökning 
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av fordonskilometrar kan t.ex. orsakas av ökad kommunal aktivitet på grund av 
ändrat invånarantal eller organisationsförändringar som innebär fler resor. 

Ambitioner för resbeteende och fordonsval 
Kommunen ska arbeta aktivt med att förmå kommunala förvaltningar och bolag 
att minska användningen av privatbil i tjänst och öka användningen av 
tjänstebil och poolbilar. Det ger en effektivare energianvändning dels därför att 
förare måste planera körandet bättre när man använder arbetsgivarens bil och 
särskilt om det är poolbil, dels för att blir det lättare för anställda att resa 
kollektiv till arbetet om man inte behöver egen bil i tjänsten, dels för att 
företagsbilar och poolbilar i genomsnitt är energieffektivare än privatägda bilar. 

Kommunen ska fortsätta stödja kommunala förvaltningar och bolag att se över 
sin fordonshantering i syfte att samordna transporter, tillgängliggöra befintliga 
tjänstefordon i pooler och integrera fordonsanvändningen mellan näraliggande 
enheter. 

Kommunen ska arbeta aktivt för att öka tillgången på verktyg för resfria möten 
och öka kunskapen med hjälp av intern fortbildning. Med hjälp av webb- och 
videomöten kan antalet möten minska. 

Kommunen ska fortsätta arbeta aktivt för att de antagna riktlinjerna för resande 
i tjänsten ska implimenteras i respektive förvaltnings och bolags interna 
policys. 

Kommunen ska fortsätta utreda förutsättningarna att införa incitament eller 
personalförmåner som stimulerar anställda att cykla, gå eller åka kollektivt till 
arbetet, exempelvis betald cykelservice, och stödja enheter som vill och kan 
införa sådana system. 

Denna typ av icketekniska förändringar är svåra att kvantifiera. Vi har därför 
inte satt något mål angivet i kWh för den samlade effekten av de planerade 
åtgärderna kring fordonsval och resbeteende som beskrivs ovan. 

Övriga energimål i Göteborgs Stad 
Det finns i dag ett flertal mål som rör energiområdet inom Göteborgs Stad.  

Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande 
styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av staden. Budgeten vänder 
sig i första hand till Göteborg Stads nämnder och styrelser vilket innebär att de 
inriktningar och prioriterade mål som beskrivs i denna budget ska konkretiseras 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. 

Prioriterade mål i budgeten av relevans för energieffektivisering: 

 Miljön ska förbättras genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska 
öka i förhållande till biltrafiken. 

 El-effektiviseringen ska öka 

 Förbrukningen av fossila bränslen ska minska 
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Förutom dessa mål har många bolag egna framtagna energimål.  

Tabell 7. EU:s, nationella samt de lokala energimålen. 

 
 EU Sverige Lokala miljömål 

Växthusgaser 

minskning 

Minskade utsläpp 
med minst 20 % 
till 2020 (EU 
27); med 30 % 
vid en bredare, 
internationell 
överens-
kommelse. 

Minskning 40 % 
från 1990 till 
2020 

CO2-utsläppen minst 
30 % till 2020 jämfört 
med 1990. 

 

Förnybar energi Bindande krav att 
Sverige ska 
uppnå en andel 
om minst 49 % 
förnybar energi 
till år 2020. 

Andel förnybart i 
transportsektorn 
minst 10 % år 
2020. 

Andelen förnybar 
energi år 2020 
ska vara minst 50 
% av den totala 
användningen. 

Andelen i 
transportsektorn 
ska år 2020 vara 
minst 10 %. 

 

 

Energieffektivisering  Över alla 
sektorer: 20 % 
från 2005 till 
2020. Alla steg 
ifrån energiom-
vandling till slut-
användning; mot 
ett ”business-as-
usual”-fall. Ej 
bindande mål 
(nytt sådant 
diskuteras) 

 

 

Över alla 
sektorer: 20% 
effektivisering 
2008 – 2020. 
Alla steg ifrån 
energiomvandlin
g till 
slutanvändning; 
mot BNP i fasta 
priser. 

Miljökvalitetsmål 
för bebyggelsen: 
Energi per area 
skall minska 20% 
till 2020 och 
50% till 2050 i 
förhållande till 
1995. 

Förslag: Minst 30 % i 
bostäder räknat i 
kWh/m2 
(primärenergi), Minst 
20 % i elanvändningen 
(exkl industri och 
transporter) räknat i 
kWh/invånare. Avser 
från 1995 till 2020 

 

 

Göteborgs kommunstyrelse beslutade dessutom hösten 2008 att underteckna 
såväl Borgmästaravtalet för lokal hållbar energi som Eurocities 
klimatdeklaration. Genom Borgmästaravtalet åtar sig de städer som har 
undertecknat avtalet att senast 2020 minska CO2-utsläppen med 20 % genom att 
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öka energieffektiviteten med 20 % och att förnybara energikällor står för 20 % 
av energimixen. 
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Handlingsplan 
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1; 

9§ En handlingsplan för arbetet m ed en ergieffektivisering ska baseras på 
nulägesanalysen och s yfta till att kommunens eller landstingets m ål för  
energieffektivisering till och m ed år  2014 och 2020 uppnås. Handlingsplanen 
ska innehålla följande uppgifter: 

 Åtgärder för att nå målen för energieffektivisering till och med år 2014 och 
år 2020, med angivande av planerad tidsperiod för respektive åtgärds 
genomförande. 

 Minst två av de åtgärder som framgår av 3 § om förordning om 
energieffektiva åtgärder för myndigheter, med angivande av planerad tidsperiod 
för respektive åtgärds genomförande. 

Angivande av hur komm unens el ler landstingets strategi för  
energieffektivisering till och m ed år 2014 och år 2020 ska förm edlas inom den 
egna förvaltningen samt hel- och majoritetsägda bolag. 

Handlingsplan - Fastigheter 
Denna handlingsplan redovisar hur staden kommer att arbeta med 
energieffektivisering 2009-2020, vilka åtgärder som vi avser att utföra samt 
vem som ansvarar för dessa. 

I handlingsplanens förslag på åtgärder tas endast de stora kommunala 
fastighetsförvaltarna, Förvaltnings AB Framtiden, Lokalförvaltningen, 
Higabgruppen och Älvstranden Utveckling AB med, då det är här kommunens 
största bostads- och lokalytor finns. Övriga aktörer inom staden ska även de 
arbeta utifrån de uppsatta målen men har i nuläget inte redovisat konkreta 
tidsatta åtgärder.  

Handlingsplanområden med åtgärder   

Bakgrund 
Arbetet med att kartlägga nuläget, formulera målen och att identifiera åtgärder 
för att uppnå målen har genomförts som integrerade aktiviteter. Redan i arbetet 
med kartläggningen initierades frågan kring vad respektive företag/förvaltning 
har för mål för framtiden och vilka åtgärder man planerar för att uppnå målen. 
Som redovisats under målsättningarna ovan befann sig flera av 
bolagen/förvaltningarna i den situationen att man hade inlett arbetet med att 
formulera nya mål, eftersom de flesta tidigare hade 2010 som slutår.  
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Detta innebar att flera av organisationerna kom att synkronisera sina mål i 
enlighet med de mål som redovisas i denna rapport. Och att man genom 
projektet fick anledning att formulera nya åtgärder för nästa steg i sitt pågående 
effektiviseringsarbete.  

Detta innebär inte att mål och åtgärderna är identiska i de olika 
organisationerna, utan att man i vissa fall även valt att skapa mål som i sin 
formulering ligger i linje med EES, t.ex. mål kring kWh/ m2. Genom den 
decentraliserade ägarstrukturen av byggnaderna inom kommunkoncernen, har 
respektiver organisation formulerat sina egna åtgärder. Detta och genom att 
fastighetsbestånden kan se mycket olika ut i de olika organisationerna gör att 
åtgärdslistan blir både lång och skiftande.  

I vår redovisning har därför valt att redovisa åtgärderna enligt figur 10 nedan, 
där åtgärderna delats in i olika handlingsplansområden (energitillförsel, 
värmeeffektivisering etc.). Man hade kunnat tänka sig en annan indelning, men 
arbetsgruppen fann att denna struktur överensstämde med typen av åtgärder och 
organisation/administration av åtgärderna. 

 

Nuvarande 
vision

EES‐Mål
%, KWh/m2,…
2014, 2020

Energitillförsel

Fasa ut 
oljepannor

Fasa ut 
elvärme

Förnybar el

Kyla

Värme‐
effektivisering

Styrning

Ventilation

Fönsterbyten

Utbildning

El‐effektivisering

Styrning

Belysning

Ventilation

Utbildning

Nybyggnation

kWh/m2

Ombyggnation

Systematiska 
metoder

Vattenburen 
värme

Brukarpåverkan

Information

Kallhyra

Mätning

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Allokering 
värme ‐ el

Primärenergi

Förnybarhet

 
Figur 11. Handlingsplanens struktur Vision – Mål – Handlingsplansområden – Åtgärder 
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Nedan följer en kort redogörelse för respektive område för handlingsplanen och 
därefter exempel på åtgärder under varje område. 

Energitillförsel 
Åtgärderna inom detta område fokuserar på att för uppvärmning minimera 
användningen av fossila bränslen (olja och naturgas) och direktel/elpanna. Det 
understryks också av att två av Göteborgs Stads prioriterade mål är följande: 
”Användningen av fossila bränslen skall minska” och ”Eleffektiviteten skall 
öka”. 

Vid bytet skall prioritering ske på teknisk och ekonomisk bas enligt 
alternativen;  

1. Fjärrvärme, 2. Biobränsle/solvärme och 3. Värmepump 

 Detta betyder att inom fjärrvärmeområdet skall man i första hand välja 
fjärrvärme där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, i andra hand 
biobränslepanna eventuellt kombinerat med solvärme, och i tredje hand 
värmepump. Utanför fjärrvärmeområdet är förstahandsalternativet 
biobränsle/sol och i andra hand värmepump. Åtgärderna inkluderar därför: 

 Ett byte bort från fossila bränslen och el för uppvärmning 

 Köpa el, värme och kyla som motsvarar Bra miljöval eller bättre. 

 Byte från eldriven kyla till fjärrkyla eller frikyla 

Värmeeffektivisering 
De planerade åtgärderna inom detta område är både många och skiftande 
beroende på både varierande ålderstruktur och typ av byggnader (bostäder, 
verksamhetslokaler och näringsfastigheter). Genomgående kan åtgärderna 
sorteras in under åtgärdsrubrikerna Styrning, Ventilation och Fönster. 
Styrningen inkluderar både injustering och behovsstyrning och båda är i 
normalfallet en relativt kostnadseffektiv åtgärd för att minska 
värmeanvändningen. Ventilationen innehåller både effektivare utrustning, bättre 
behovsanpassning av luftvolymer, drifttider och FTX-lösningar. Som alltid kan 
behovsanpassningen också innebära att man ökar ventilationen genom att man 
idag har för låga flöden, vilket delvis kan motverka värmeeffektiviseringen. 
Bland åtgärderna finns: 

 Styrning/injustering 

 Ventilation 

 Klimatskal 

 Optimera investeringarna genom att samordna insatserna med underhåll, 
renoveringar och andra investeringar samt att integrera detta på ett effektivt 
sätt i budgetarbetet. 
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 Samordna kalkylmetoderna och kalkyl- och lönsamhetsförutsättningarna 
inom respektive organisation, men även inom kommunkoncernen för att 
maximera effektiviseringen med en given budget/avkastningskrav. 

 Utbildning i miljö- och energifrågor. 

Det är också viktigt att i samband med detta analysera om man har 
samstämmiga kalkylförutsättningar mellan effektiviseringsåtgärder i befintliga 
byggnader och energikrav för nybyggnation. 

El-effektivisering 
Arbetet med el-effektivisering styrs av ett av Göteborgs Stads prioriterade mål, 
nr 16 som är uttryckt ”El-effektiviteten skall öka”. Målet följs upp via ett antal 
indikatorer, och dessa ger anvisningar för vilka åtgärder som skall beaktas: 

 El skall användas till ”rätt” ändamål, innebärande minskad area med 
eluppvärmning, särskilt direktel 

 Förvaltning och bolag bör ha målsättningar för el-effektivitet, mätta i 
exempelvis kWh/ m2, vilka skall följas upp årligen 

 Brukarna skall informeras och påverkas. Utfallet kan exempelvis mätas 
genom andel utförda åtgärder på framtagen checklista. 

Åtgärderna inom detta område är i övrigt snarlika värmeeffektiviseringens, 
förutom att el har betydligt fler användningsområden. Detta innebär att medan 
värmeeffektivisering sker genom ett relativt begränsat antal åtgärder, så innebär 
el-effektivisering en betydligt större mängd mindre åtgärder (pumpar, 
belysning, kontorsapparater, vitvaror, kompostkvarnar, …). Minskning av den 
totala elanvändningen motverkas också av att allt fler områden använder el för 
att lösa andra önskemål, t.ex. mer belysning för ökad trygghet, porttelefoner, 
hiss för ökad tillgänglighet etc. I övrigt motsvarar åtgärderna 
värmeeffektiviseringen. 

Nybyggnation 
För att få balans mellan kostnaderna för tillförsel och effektivisering är det 
viktigt att sätta upp genomarbetade riktlinjer för vilka krav man skall ställa på 
den nybyggnation som kommunen har rådighet över. För närvarande bedrivs ett 
sådant arbete bland annat inom kommunens Program för miljöanpassat 
byggande. Riktlinjerna bör inkludera: 

 Högsta värme-, kyla- och elbehov per typ av fastighet 

Ombyggnation 
Liksom för nybyggnation är det viktigt att få balans mellan kostnaderna för 
tillförsel och effektivisering. För detta utarbetas riktlinjer för olika typer av 
fastigheter av olika ålderskategorier. Riktlinjerna bör liksom för 
nybyggnationen inkludera: 
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 Högsta värme-, kyl- och elbehov per typ av fastighet 

Speciellt för ombyggnationen är dessutom: 

 Systematiska metoder för arbetet (t.ex. Belok-metoden) och en organisation 
som motsvarar detta 

 Installation av vattenburet värmesystem i de kvarvarande ytorna med 
direktel. 

 

Brukarpåverkan 
Energiförbrukningen påverkas till stor del av brukarens beteende. Som exempel 
kan nämnas inomhustemperatur, att stänga av/sätta på utrustning vid rätt 
tillfälle, att inte använda stand-byläge och att köpa energieffektiv utrustning. 
Viktiga delar bland dessa åtgärder är därför att: 

 Genom mätning visualisera användarnas energiförbrukning 

 Ge information om vad man som energianvändare kan göra för att minska 
förbrukningen 

 Ge kunden ekonomiska incitament för att sänka energiförbrukningen (t.ex. 
genom att båda parter delar på det ekonomiska överskottet av åtgärden). 

Fjärrvärme/fjärrkyla 
Förutom åtgärder hos slutanvändarna av energin har Göteborgs kommun som 
ägare av Göteborg Energi även rådighet över produktionen av fjärrvärme och 
fjärrkyla. För att undvika suboptimering (t.ex. genom olika syn på miljönyttan 
med värmeeffektivisering) är det viktigt att man har samsyn inom kommun-
koncernen på hur man skall betrakta olika energi- och miljöaspekterna på 
produktionen. Frågor som man därför behöver analysera och komma överens 
om är: 

 Klimatpåverkan.  

 Primärenergifaktorer 

 Förnybarhet 

Eftersom alla tre frågorna är komplexa redogörs här kortfattat om innebörden. 

Klimatpåverkan 
Utsläpp av klimatgaser har påverkan på det globala klimatet och det har därför 
ingen betydelse var utsläppen uppstår. Lokala, regionala och nationella gränser 
har i detta sammanhang ingen betydelse. Växthusgaser mäts i termer av totalt 
utsläppta koldioxidekvivalenter i förhållande till nyttiggjord energi. 

 

55 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 - R: 2011:17 

Vid bedömning av klimatpåverkan är det viktigt att man tar hänsyn till energi-
användningen i alla led, inte bara den köpta energi som den egna energimätaren 
visar. Det är viktigt att man ser på energianvändningen i ett större perspektiv 
och tar vara på de energiflöden som finns. Att se till enskilda stadsdelar utan att 
ta hänsyn till detta kan leda till att energianvändningen i ett större perspektiv 
suboptimeras. Exempel på aktuella frågor i Göteborg är: Hur ska vårt avfall 
hanteras? Hur ska vi ta till vara på den spillvärme som finns? 

Primärenergi/Primärresurser 
Resurshushållning mäts i termer av primärenergi och primärresurser i 
förhållande till nyttiggjord energi. För att kunna jämföra olika 
uppvärmningsalternativ med varandra används primärenergifaktorer och 
primärresurserfaktorer. Det råder en begreppsförvirring runt primärenergi, 
primärresurser och viktningsfaktorer. Energieffektivitetsutredningen (EnEff) 
har presenterat ett antal viktningsfaktorer som beskriver en medelsituation i 
Sverige. De rekommenderade dock också att man beräknar egna lokala faktorer 
för t.ex. fjärrvärmen. I korta ordalag kan man säga att viktningsfaktorerna är ett 
mellanting mellan primärenergi och primärresurser. Nedan finns en förklaring 
till de olika begreppen. 

Primärenergi:  

Primärenergi definieras som den energi som en naturresurs (t.ex. kol, olja, 
solenergi, vind och uran) har, och som inte har genomgått någon av människan 
utförd konvertering eller transformering. Förhållandet mellan primär energi-
användning och slutlig användning av energi kallas primärenergifaktor. 

Primärresurser:  

Primärresurser tar endast hänsyn den del av primärenergin som inte är 
förnyelsebar, i övrigt samma som för primärenergi. Primärresurser har en 
koppling till klimatpåverkan. 

Viktningsfaktorer:  

Energieffektivitetsutredningen har föreslagit viktningsfaktorer som ska 
återspegla de olika energibärarnas omvandlings- och distributionsförluster. 
Dessa viktningsfaktorer ska användas vid bedömningen av olika 
energieffektiviseringsåtgärder och återspegla den primära energianvändningen 
för el, fjärrvärme, fjärrkyla, oljeprodukter och biobränsle. Man gör dock ingen 
skillnad på bränslen med olika mycket miljöpåverkan.  

Förnybarhet 
Förnybarhet ska spegla den energi som antingen är skapad med bioråvaror 
såsom pellets, flis mm eller som skapats med naturligt flödande energi såsom 
vind, vatten och sol. Bioenergi kan ses som förnybart eftersom att den 
återskapas genom att träd och grödor mm återplanteras. En förutsättning är 
dock att uttaget är i balans med återväxten. 
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Något som inte speglas i begreppet förnybarhet är restenergi och spillvärme 
från avfallsförbränning, industriella processer och elproduktion, som går 
förlorade om de inte tas tillvara. 

Åtgärder som fastighetsförvaltarna planerar 
Nedan följer en lista på en mängd tidsatta åtgärder som planeras för i de olika 
organisationerna. Listan kan komma att ändras under arbetets gång, men den är 
en utgångspunkt för arbetet de närmaste åren. 

Vi har valt att inte redovisa kostnaderna i nuläget då detta varit svårt att 
uppskatta. Svårighet att redovisa kostnaden beror bland annat på att de olika 
organisationerna är fristående och har egna verksamhetsplaner för drift, 
underhåll och budget.  

Förutom denna åtgärdslista har de enskilda organisationerna egna 
handlingsplaner. Kortversioner av dessa handlingsplaner redovisas i bilaga 1 i 
slutet på rapporten. 

Åtgärder Fastigheter Framtiden Higabgruppen Älvstranden  Lokalförvaltningen 

El- och olja för 
uppvärmning ska 
ersättas/konverteras 

19 lgh klara 
2013, övriga 
kvarstår 

Olja 2012 

El kontinuerligt 

En oljepanna Olja 2015 El 
kontinuerligt 

Smartare 
belysningsteknik tex 
närvarostyrning 

Kontinuerligt Projekt pågår; 
kontinuerligt 

 kontinuerligt 

Konvertering till 
energieffektivare 
belysningsteknik 

Kontinuerligt kontinuerligt 2014-2020 kontinuerligt 

Inventera marknadens 
system för 
belysningsstyrning 

Marknaden 
inventerad 

 2011-2020  

Byta ut gamla 3-fas 
direktdrivna pumpar 
och fläktar 

Stor andel 
utbytta. 
Resterande 
sker 
kontinuerligt i 
samband med 
underhåll 

Projekt pågår; 
kontinuerligt 

2011-2016 kontinuerligt 

Införa 
utekompenserad 
flödesstyrning av 
ventilationssystem så 
långt det är möjligt 

Till stora delar 
klart. 
Resterande 
sker där så är 
möjligt i 
samband med 
större 
underhållsprog
ram 

 

 2011-2016 kontinuerligt 
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Åtgärder Fastigheter Framtiden Higabgruppen Älvstranden  Lokalförvaltningen 

Utbyte av omoderna 
ventilationssystem till 
FTX 

Sker där 
ekonomisk 
möjlighet finns. 

kontinuerligt 2011-2020 
beroende på 
skick och 
plan för resp 
lokal 

kontinuerligt 

Byte av 1- och 2-
glasfönster till 
moderna energiglas i 
industrilokaler 

 kontinuerligt   

Driftoptimera värme 
och ventilation 

Kontinuerligt  Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt 

Nybyggnation 
lågenergibyggnader se 
även 
Samhällsplanering 
sidan 26 

Sker i all 
nybyggnadspr
ojektering fr o 
m 2010 

 Bygger lite i 
egen regi, 
ställer krav 
på nya 
områden 

From 2011 

Nya byggnader ska 
fr.o.m. 2011 ha en 
specifik 
energianvändning om 
maximalt 45 kWh/ m2, 
år 

Följer 
miljöanpassat 
byggande 

  From 2011 

Större ombyggnation – 
energiåtgärder enligt 
BELOKs Total-modell 

Ej applicerbart 
inom AB 
Framtiden 

 2011 From 2011 

Vidareutveckling av 
BELOKs Total-modell 
att omfatta hela 
beståndet - utredning 

  2011-2012 Möjligt beslut 2012 

Utveckla 
mediamätningssystem 

Klart på 
fastighetsnivå. 
Kundel 
överförs 
successivt på 
kund genom 
installation av 
IMD där så är 
ekonomiskt 
försvar bart. 
Klart 2012 

Byte av 
befintliga 
debiteringsmät
are mot nya el- 
och 
vattenmätare 
med M-bus 
utgång 
kopplade för 
teknisk 
avläsning 

2011-2013  

Dialog samverkan med 
brukare 

Ingår i den 
löpande 
vardagsförvalt
ningen 

Olika projekt 
pågår 

2011-2020 Projekt ”Vi kan 
påverka” pilotprojekt 
under 2011 och ev 
fortsättning 

Pilotprojekt med 
solceller/vindkraft 

Genomfört i 
Gårdsten, 
Högsbo och 
Hjällbo 

Testprojekt 
och 
utvärdering 

2011 Pilotprojekt vid 
enstaka tillfälle 
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Åtgärder Fastigheter Framtiden Higabgruppen Älvstranden  Lokalförvaltningen 

Injustering av 
värmesystem 

Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt 

Byte till mer 
energieffektiva 
komponenter t.ex. 
fläktar, pumpar, 
vitvaror, 
köksutrustning, 
torkskåp 

Sker 
kontinuerligt i 
samband med 
underhåll och 
byte av 
maskiner 

Kontinuerligt Pumpar, 
fläktar 

Byte av torkskåp 
totalt 2000 tom 
2020600 redan 
bytta 50% 
energibesp. 

Byte eller 
komplettering av 
styrutrustning 

Kontinuerligt   Kontinuerligt 

Förbättra klimatskalet 
exempelvis 3-glas 
fönster, 
tilläggsisoleringar 

Sker 
kontinuerligt i 
samband med 
underhåll där 
så är 
ekonomiskt 
försvarbart 

Byta befintliga 

1- och 2-
glasfönster till 
moderna 
energiglas i 
industrilokaler 

 Kontinuerligt 

Förslag på kommande gemensamma åtgärdsprojekt 
Vid framtagandet av strategin har vi uppmärksammat gemensamma projekt och 
utredningar som flera organisationer kan komma att ha nytta av. Möjlighet att 
finansiera dessa inom EES:s projektram finns. 

Higab-gruppen har föreslaget: 

En affärsmodell för energieffektivisering 
I vår målsättning att som offentligt fastighetsbolag bidra till stadens utveckling 
och uppfyllande av prioriterade mål inom energi- och miljöområdet vill vi 
utveckla en affärsmodell för energieffektivisering. Modellen skall anpassas till 
det offentliga bolagets organisatoriska uppbyggnad och i sin struktur beakta 
förutsättningar gällande krav på ekonomisk avkastning, juridiska faktorer, 
kundrelationer samt övriga drivkrafter som gynnar stadens utveckling och 
varumärke. I sin uppbyggnad skall modellen omfatta 
energieffektiviseringsprojektets hela livscykel, uppdelad i tre huvudfaser: 
förberedelse-, genomförande- och uppföljningsfas. Modellen skall kunna vara 
vägledande vid energieffektiviseringsprojekt för andra bolag såväl inom den 
offentliga sektorn som i det privata. Vår vision med denna modell är att skapa 
förutsättningar för att alla lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs. 

Älvstranden utveckling AB har föreslagit: 

Inventering av marknadens system för belysningsstyrning 
Inventera de olika system för belysningstyrning som finns på marknaden. 
Lägga upp en plan för genomförande.  Målet är ett pilotprojekt i någon form 
under 2011. 
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Olika räntekrav vid energieffektivisering beroende på läge i staden 
- utredning 
Lönsamhetskraven för energieffektivisering skiljer sig för de olika 
bostadsbolagen beroende på var i staden fastigheten finns. Detta medför att det 
är sämre lönsamhet att genomföra energiåtgärder i miljonprogramsområdena 
vilket kan skapa en ytterligare segregering i staden. Vi bör därför utreda 
möjligheterna att utjämna dessa räntekrav. 

Fjärrvärme – utredning hur faktorn för fjärrvärme ska viktas  
För att undvika olika syn på miljönyttan med värmeeffektivisering är det viktigt 
att man har samsyn inom kommunkoncernen på hur primärenergifaktorn för 
fjärrvärme ska viktas. I målarbetet för EES har vi använt primärenergibegreppet 
vilket innebär att köpt energi viktas med överenskomna faktorer. Fjärrvärme 
viktas med faktorn 1 och el med 2,5 (samma faktorer användes vid beräkningen 
av förslaget till det lokala miljömålet för energi). Fjärrvärmefaktorn=1 har 
diskuterats och ifrågasatts, av de stora fastighetsförvaltarna, i arbetet med 
framtagandet av strategin. Frågan om vilken lokal primärenergifaktorn för 
fjärrvärme som ska gälla i staden behöver därför utredas. Målformuleringen kan 
behöva ändras vid en förändrad viktningsfaktor. Detta utredningsarbete bör 
startas upp under 2011. 

Åtgärder enligt förordning om energieffektiva 
myndigheter 
Ur statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010. 

2. Minst två av de åtgärder som  framgår av 3 § förordning om  energieffektiva 
åtgärder för myndigheter, m ed angivande av planerad tidsperiod för respektive 
åtgärds genomförande. 

Kommuner som fått ekonomiskt stöd för arbete med energieffektivisering åtar 
sig att arbeta med minst två av de sex åtgärder som framgår av ovan nämnda 
förordning.  

Stadens lokaler är av vitt skiljda slag och våra bostads- och lokalförvaltare 
arbetar därför under olika förutsättningar i energieffektiviseringsarbetet. De 
flesta åtgärderna används i olika grad. Samtliga större fastighetsförvaltare 
planerar att genomföra rekommendationerna i energideklarationerna för att få 
fram lönsamma energiåtgärder. 

Nedan följer en beskrivning av de 6 åtgärderna samt en redogörelse för hur 
Göteborgs Stad kommer att arbeta med åtgärderna. 

Åtgärd 1 
Beskrivning av åtgärden: 
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Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

1. Utnyttja finansieringsinstrum ent för en ergibesparingar, däribland avtal om 
energiprestanda, där m ätbara och förutbes tämda energ ibesparingar s tälls som  
krav. 

Finansieringsinstrumentet är ett brett begrepp som kan innebära en rad olika 
styrmedel och verktyg. Här syftar det främst på olika avtal om energitjänster, 
t.ex. Energy Performance Contracting (EPC). EPC innebär att en extern aktör 
(konsult) garanterar en viss energiprestanda till en fastighetsägare. Om ett avtal 
om EPC ingås garanterar konsulten en viss energibesparing. 

Stadens arbete med åtgärden:  

Det är framförallt Higab-gruppen som kommer använda 
finansieringsinstrument för energibesparing. 

Åtgärd 2 
Beskrivning av åtgärden: 

Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

2. Köpa in utrustning på grundva l av förteckningar som  statens 
energimyndighet tillhandahåller oc h som innehåller energief fektiva 
produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning. 

Åtgärden innebär att kommunen ska upphandla och köpa energieffektiva 
produkter, i den mån inget annat kan påvisa att dessa produkter negativt 
påverkar funktion, kvalitet och miljö. Kommunen ska upphandla via 
Miljöstyrningsrådets krav, eller egna, med motsvarande höga nivå gällande 
energieffektivitet. 

Energimyndigheten har i samarbete med miljöstyrningsrådet tagit fram en 
produktförteckning med länkar till upphandlingskriterier för energieffektiv 
utrustning/ produkter och tjänster. Förteckningen finns på www.msr.se/energi. 

LCC- beräkningar bör användas vid större investeringar och/ eller när 
kriteriedokument saknas, för att säkerställa att produkter med effektiv 
energianvändning köps in eller upphandlas. 

Stadens arbete med åtgärden: Vi kommer att arbete med åtgärderna 2, 3 och 4. 
Dessa har kopplingar inom samma åtgärdsområde och används vid nyinköp 
och utbyte. 

Åtgärd 3 
Beskrivning av åtgärden: 

Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

3. Köpa in utrustning m ed effektiv energianvändning i alla lägen, även i 
viloläge. 
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Åtgärden är kopplad till åtgärd 2 genom att det i båda fallen rör upphandling 
och inköp av energieffektiva produkter. Viss utrustning använder mycket energi 
i viloläge, stand- by. För samtliga produkter som ingår i ovan nämnda 
produktförteckning ingår krav på energianvändning i stand-by. LCC- 
beräkningar bör användas vid större investeringar och/eller när 
kriteriedokument saknas, för att säkerställa att produkter med effektiv 
energianvändning köps in eller upphandlas. 

Stadens arbete med åtgärden: Vi kommer att arbete med åtgärderna 2, 3 och 4. 
Dessa har kopplingar inom samma åtgärdsområde och används vid nyinköp 
och utbyte. 

Åtgärd 4 
Beskrivning av åtgärden: 

Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

4. Byta ut eller m odifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 
och 3. 

 

Åtgärden innebär att kommunen på ett strategiskt sätt skapar rutiner, planerar in 
resurser och sätter mål för centrala inköp och modifieringar av befintlig 
utrustning med stor betydelse för effektiv energianvändning. 

Kommuner kan utifrån en fastställd plan eller genom strategiska beslut byta ut 
eller modifiera befintlig utrustning enligt de energieffektiviseringskrav som 
följer av punkterna 2 och 3. 

Åtgärder kan vara kopplade till byggnad, hyresgästs verksamhet eller övriga 
åtgärder som t.ex. energieffektiva fordon eller drivmedel. 

Stadens arbete med åtgärden: Vi kommer att arbete med åtgärderna 2, 3 och 4. 
Dessa har kopplingar inom samma åtgärdsområde och används vid nyinköp 
och utbyte. 

Åtgärd 5 
Beskrivning av åtgärden: 

Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

5. Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa. 

Energibesiktningar innebär en undersökning av ett objekt avseende dess 
energiegenskaper samt lämpliga åtgärder för förbättrad energiprestanda och 
livscykelekonomi. Med objekt menas här bl.a. byggnader och dess 
verksamheter, även besiktning av utrustning eller verksamhet som inte är 
kopplad till en byggnad. 

Stadens arbete med åtgärden: 

62 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 - R: 2011:17 

Genom energideklarationer för fastigheterna som ägs och förvaltas av 
Göteborgs Stad kommer åtgärder att väljas ut. Större åtgärder kan ske i 
samband med renoveringar och ombyggnation. Samtliga större 
fastighetsförvaltare planerar att genomföra rekommendationerna i 
energideklarationerna för att få fram lönsamma energiåtgärder. 

Åtgärd 6 
Beskrivning av åtgärden: 

Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

6. Köpa in eller hyra energieffektiva byggna der eller delar av dessa, eller vidta 
åtgärder för att göra byggnader som m yndigheten redan äger eller hyr m er 
energieffektiva. 

Åtgärden innebär att kommunen vid ny- eller ombyggnation skapar 
förutsättningar för en låg energianvändning, såväl för byggnaden som för 
ingående verksamheters energianvändning. I åtgärden ryms aktiviteter där 
hyresgäster och fastighetsägare systematiskt arbetar för att effektivisera 
byggnaden, dess system och den eller de verksamheter som inryms.  

Direktivet om byggnaders energiprestanda gäller från våren 2010 och ska vara 
implementerat i den svenska lagstiftningen 2012. Direktivet innebär höga krav 
bland annat på offentlig sektor. De byggnader som är offentligt ägda eller hyrda 
ska vara ”nära noll energibyggnader” redan 2018. 

Stadens arbete med åtgärden: 

Staden har en hög nybyggnadstakt och bygger energisnålt. Vidare kommer vi 
att utföra lönsamma energisparpaket vid större ombyggnader samt löpande 
utföra energieffektiviseringsåtgärder i övrigt bestånd. Se vidare kapitel 6.6.2 
Samhällsplanering Miljöanpassat byggande. 

Handlingsplan transporter 

Åtgärder för att nå målen 
Göteborgs stads arbete med att öka stadens transporters energieffektivitet är 
starkt knutet till två av kommunfullmäktiges prioriterade mål.  

 Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och 
cykel ska öka i förhållande till biltrafiken 

 Förbrukningen av fossila bränslen ska minska 

Processägare för dessa två mål inom staden är Trafikkontoret. De samverkar 
med relevanta nämnder och styrelser i staden för att arbeta fram förslag till och 
genomföra åtgärder. Det pågår således ett fortlöpande arbete för att öka 
transporternas energieffektivitet i Göteborgs Stad och göteborgssamhället. I 
detta avsnitt ska vi redovisa förslag på åtgärder som specifikt innebär en 
energieffektivisering av stadens transporter: 
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Effektivisering av fordon 
Göteborgs Stad här länge arbetat med att öka antalet miljöfordon (efter egen 
definition) i stadens bilflotta. Det politiskt antagna målet om 90 procent lätta 
miljöfordon i Göteborgs Stad flotta är uppnått. Samverkansgruppen för 
miljöfordon fortsätter bevaka målet och att det efterlevs. Samtidigt föreslår 
gruppen nu att målet skall kompletteras med en målsättning om att minska 
energiförbrukningen hos de lätta fordonen.  

Bakgrunden är att nya fordonsmodeller blir allt energieffektivare. Till följd av 
EU-beslut kan man förvänta sig att medelförbrukningen av alla nysålda bilar på 
marknaden sjunker med ungefär 25 procent från 2008 till 2015. Målsättningen 
formuleras så här: ”Energianvändningen hos nya fordon i kommunflottan ska 
sänkas ungefär 5 procent per år och vara 25 procent lägre år 2015 jämfört med 
2010.”  

Genom att samverkansgruppen uppmuntrar och stödjer kommunens 
fordonsansvariga så att de väljer alltmer energieffektiva modeller. Då bör 
fordonens energianvändning minska gradvis, och de nytillverkade lätta fordon 
som tas i drift år 2015 bör kunna ha 25 procent lägre energiförbrukning än de 
som togs i bruk år 2010.  Verifiering sker med löpande uppföljning. Statistik, 
analys och åtgärder görs i samarbete mellan Trafikkontoret och Teknisk service 
(Gatubolaget). 

 
Figur 12. Figuren visar målsättningen att minska energiförbrukningen från nya fordon med 25 
procent från 2010 till 2015. Målet gäller att minska det genomsnittliga värdet av deklarerat 
koldioxidutsläpp för fordon per bränsle. 
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Bilpoolsstrategi 
År 2002 utvecklade Trafikkontoret, på uppdrag av kommunfullmäktige, förslag 
till mål och åtgärder för att stärka bilpoolsutvecklingen i Göteborg. Förslaget 
avsåg både bilpooler inom stadens egen organisation och bilpooler riktade mot 
offentligheten. Sedan dess har en lång rad aktiviteter för att främja bilpooler 
genomförts i Göteborg och bilpoolsmarknaden har utvecklats positivt. Det finns 
idag tydliga aktörer på marknaden, även om lösningen fortfarande inte tagit 
reell fart. I Göteborg har antalet nyttjare av bilpooler ökat stadigt och de 
tekniska lösningarna inom området är många och väl beprövade. 

Det finns många skäl för kommunen att arbeta för en utveckling av bilpooler, 
nedan listas några 

 Minskade körsträckor med bil och därmed minskade utsläpp 

 Ökad användning av kollektivtrafik och cykel 

 Minskade kostnader 

 Effektivare utnyttjande av parkeringsyta 

 Ökad tillgänglighet och bättre ekonomi 

 Ökad trafiksäkerhet 

Trafikkontoret har följt upp och aktualisera målen från 2002 genom att utveckla 
en strategi för att främja bilpoolsutveckling. I den nya strategin vill man uppnå 
följande för stadens egna verksamheter: 

 Minst 90 % av körsträckorna för tjänsteresor med bil inom Stadens 
förvaltningar och bolag skall ske med bilpoolsbil. 

 Staden som fastighets- och markägare skall prioritera bilpooler vid 
fördelning av parkeringsplatser. 

 Bilpooler skall beaktas vid tillämpningen av parkeringstal, speciellt vid 
nyexploatering.  

 Bilpooler öppna för allmänheten skall främjas. 

För bilpooler generellt i Göteborg vill man uppnå: 

 Minst 20 000 bilpoolsnyttjare i bilpoolstjänster i Göteborg. 

 Minst 40 % av Göteborgs Stads invånare skall ha möjlig tillgång till en 
bilpoolsbil på mindre än 400 meter gångavstånd. Etableringen inom 
befolkningstäta områden där det idag saknas bilpool skall främjas. 

 Bilpool skall vara ett känt alternativ till privatägd bil. Av de boende med 
körkort skall 80 % känna till möjligheten att nyttja bilpool. 20 % ska 
även känna till var närmaste bilpoolsbil finns att tillgå. 

 Informationsinsatser skall koncentreras till områden med bilpoolsbilar 
från vilka kollektivtrafik är ett gott alternativ för arbetspendling.   
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 Privata och offentliga fastighetsägare och p-bolag som tillhandahåller 
parkering skall ha god kännedom om möjligheterna att minska 
parkeringsefterfrågan med hjälp av bilpooler och skall uppmuntras att 
prioritera bilpooler vid fördelning av parkeringsplatser.  

 Göteborg Stad ska verka för att regeringen ändrar i trafikförfattningen så 
att p-platser för bilpool kan reserveras. 

Den nya strategin är antagen av Trafiknämnden 2011-05-24 och ska behandlas 
av Kommunfullmäktige under hösten 2011. 

Användning av privatägda bilar i tjänst 
Inom staden så använder en del anställda sina egna bilar i tjänst. Kommunen 
har ingen kontroll över hur energieffektiva dessa bilar är. Dessutom är det 
svårare att effektivisera användningen av dessa fordon än stadens egna då det är 
svårt att införliva dessa i tekniska och administrativa uppföljningssystem eller 
exempelvis nya bilpooler. Göteborgs stad vill därför utreda hur man kan minska 
eller ta bort möjligheten att använda privatägda bilar i tjänst. Detta arbete går 
även in i flera andra åtgärder, exempelvis Bilpoolsstrategin. Utredningen och 
följande åtgärder avses vara utförda senast 2014. 

Avveckling av förmånsbilar 
Kommunstyrelsen har beslutat om avveckling av förmånsbilar inom stadens 
förvaltningar och bolag och för arvoderade förtroendevalda. Inga nya avtal 
tecknas. I de fall då förmånsbil följer av chefsavtal omförhandlas dessa i 
enlighet med avtalens bestämmelser om uppsägningstid. Samma gäller i andra 
fall då förmånsbil ingår som ett villkor i det enskilda anställningsavtalet. I 
övriga fall meddelas berörda anställda att staden inte har för avsikt att teckna 
nytt avtal om förmånsbil när nuvarande avtal löper ut. Samtliga avtal om 
förmånsbil får löpa avtalstiden ut. Avveckling bör vara klar 2014. 

Cykelförmåner 
Kommunstyrelsen har 2011-08-24 beslutat att ge Stadsledningskontoret i 
uppdrag att erbjuda stadens anställda ett paket av cykelförmåner. Paketet ska 
innehålla: 

 Rabatt vid inköp av privat cykel 

 Arbetsgivaren betalar viss service på privatägd cykel för anställd som 
cyklar till arbetet 

 Anställd erbjuds lånecykel med treårsavtal, kostnadsneutralt löneavdrag 
och möjligheten till köp efter avtalets utgång. 

Drivmedelsstrategi 
Trafikkontoret ska ta fram en drivmedelsstrategi. Strategin ska underlätta för 
beslut där man måste välja mellan olika fordon med olika drivmedel eller välja 
mellan olika drivmedel till ett fordon. Drivmedelsstrategin kommer att beskriva 
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vilka bränslen eller energibärare som är lämpliga vid vilka tillfällen och hur 
man prioriterar mellan dem.  

ISA-system 
Trafikkontoret ska utreda om att införa ISA system i bilflottan. ISA står för 
”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet”. Syftet med ISA är att en förare 
som kör för fort ska märka det och anpassa hastigheten. Ett ISA-system har 
följande grundfunktioner: 

 Beräkning av lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet 
befinner sig på, hittills skyltade hastighetsgränser). 

 Mätning av fordonets hastighet. 

 Stöd till föraren i anpassning av hastighet, exempelvis genom displayer, 
varningslampor, ljudsignaler eller vibrationer. 

Framför allt innebär detta en ökad säkerhet för förararen och andra trafikanter, 
men genom att komplettera systemet med moduler som även ger föraren 
information om sparsam körning så kan man även nå 
energieffektiviseringsvinster med sådana system. 

Utredningen avses vara klar innan 2012 och efterföljande åtgärder genomförda 
innan 2014. 

Körsträckor 
Trafikkontoret ska även utreda möjligheten att mäta och följa upp körsträckor 
för stadens fordon. En sådan uppföljning är idag inte möjlig, men önskvärd för 
att bättre kunna utvärdera hur effektivt stadens bilflotta utnyttjas. Utredningen 
skall vara klar innan 2012. 

Inventering av leasingbilar och tjänstebilar 
Den största delen av stadens fordon är idag ägda av kommunen men det finns 
även en viss andel tjänstebilar och leasade bilar. Exakt hur många dessa är dock 
oklart idag. Staden avser därför att göra en inventering bland förvaltningar och 
bolag för att fastställa det exakta antalet fordon av dessa typer. Detta kan 
förmodligen göras genom arbetet med stadens klimatkompensationssystem (se 
nedan). Inventeringen skall vara klar innan 2012 års uppföljning av EES-
arbetet. 

Resfria möten 
Modern teknik för webb- och videomöten ger nya möjligheter att mötas utan att 
resa. Om sådan teknik görs allmänt tillgänglig och lätt att använda för anställda 
i Göteborgs Stad kan det minska behovet av resor till möten. 

 Trafikkontoret, Stadskansliet och Intraservice samverkar i ett projekt för att 
göra resfri-teknik tillgänglig för stadens förvaltningar. Man planerar även att ta 
fram ett utbildningspaket där förvaltningar kan erbjuda de anställda stöd för att 
bekanta sig med tekniken och lära sig hur man genomför effektiva 
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distansmöten. Målsättningen är att alla förvaltningar ska erbjudas stöd för att 
investera i ett introduktionsprogram under 2011-12. 

Trafikkontoret driver ett pilotprojekt under 2011 där ett antal kommunala 
förvaltningar deltar. Projektet består av en utbildning och stöd för att införa 
resfri mötesteknik på en arbetsplats. 

Fordonsutredningar 
Fordonsinnehav inom kommunal verksamhet är ofta komplext med många 
samverkande faktorer. Det är sällan en del av kärnverksamheten och hamnar 
ofta långt ned på dagordningen. Fokus i fordonshantering ligger ofta på inköpet 
medan de största kostnaderna ligger på användandet och hanteringen av 
fordonet. Hur förvaltningar och bolag administrerar och sköter fordonen är A 
och O för att spara pengar och miljö. Grunden i en effektiv fordonshantering är 
att ha en bra organisation runt fordonen, t ex ”fordonsansvariga”. 

Trafikkontoret erbjuder förvaltningar och bolag transportutredningar i syfte att 
minska miljöpåverkan och energiförbrukning från interna resor och transporter. 
I en transportutredning ser man över alla rese- och transportbehov inom en antal 
förvaltning eller ett bolag och ger förslag till förändringar. Finansieringen av 
utredningen delas av trafikkontoret och intressenten. Under perioden 2002-2005 
genomlystes 14 av stadens 21 stadsdelsförvaltningar, samt tre bolag. Resultatet 
av detta har bland annat varit cirka 20 bilpooler, gemensamma riktlinjer för 
resor, samt ett betydande bidrag till uppfyllandet av stadens mål på 90% 
miljöfordon. Under 2009-2011 genomlyses åter cirka hälften av verksamheterna 
inom stadsdelsförvaltningarna. Denna gång med fördjupning inom bland annat 
fordonsorganisation, mobilitet (möjlighet till ökad andel resor med 
kollektivtrafik), hållbart resande och godstransporter. Trafikkontoret planerar 
att fortsätta utföra och utveckla arbetet med fordonsutredningar. Bland annat 
genom att ta fram checklista för nämnder och bolag för att identifiera vad de 
behöver jobba med.  

Målet är att alla förvaltningar och bolag skall ha genomfört en fordonsutredning 
till 2014. 

Utbildning i sparsamt körsätt 
Gatubolaget genomför utbildning i sparsamt körsätt för anställda hos stadens 
förvaltningar och bolag. Utbildningen är öppen för alla som har B-körkort och 
är anställd i någon av Göteborgs Stads förvaltningar eller bolag. 
Uppskattningsvis utbildar de flera hundra personer per år. 

Klimatkompensation 
Kommunfullmäktige har infört ett system med klimatkompensation av 
tjänsteresandet som innebär att varje kommunal organisation beräknar 
miljökostnaden som orsakas av utsläpp från deras tjänsteresor. Denna summa 
ska sedan användas till åtgärder som minskar miljöstörningarna från resandet. 
Inom denna ram är det upp till respektive organisation att själva bestämma vad 
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de väjer att investera i. Trafikkontorets har en rådgivande roll inom detta system 
och alla organisationer ska rapportera till trafikkontoret om vad de gör.  

För närvarande är systemet i ett utvecklingsskede och det diskuteras olika 
förslag för att förbättra systemet, exempelvis att klimatkompensationen kan 
användas till all CO2-minskning, inte bara transporter. Detta för att man skall 
kunna fortsätta att minska CO2 utsläppen även efter man exempelvis börjat nå 
sin effektiviseringspotential inom transportområdet.  

Forum för utbyte av kunskap och idéer 
Staden skall fortsätta sitt pågående utbyte av erfarenheter inom staden. Syftet är 
att inspirera varandra till att söka effektiva arbetssätt, nå insikter om hur vi kan 
bli bättre, skapa lärande exempel och genomföra konkreta åtgärder i respektive 
organisation och mellan organisationer. Befintliga forum kan komma att 
kompletteras med nya efterhand som behov och önskemål dyker upp. 

Inom ramen för samverkan runt miljöfordon inom staden finns nätverk/grupper 
för elfordon, parkering, kommunikation och tunga fordon . Dessutom 
samverkar vi med akademi, industri och näringsliv i olika konstellationer. 

Vi planerar även att förbättra arbetet med upphandlingar gällande fordon, 
transporter och logistik.  Målet är att staden som beställare ska ha en gemensam 
syn kring miljökrav. 

Åtgärder enligt förordning om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och 
bilresor  
De personbilar och lätta lastbilar som Göteborgs stad köper skall senast 2014 
uppfylla miljökraven i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters bilar och bilresor. 

Redovisning av hur strategin för 
energieffektivisering ska förmedlas  
Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1; 

9§ En handlingsplan för arbetet m ed en ergieffektivisering ska baseras på 
nulägesanalysen och s yfta till att kommunens eller landstingets m ål för  
energieffektivisering till och m ed år  2014 och 2020 uppnås. Handlingsplanen 
ska innehålla följande uppgifter: 

 Angivande av hur kommunens eller landstingets strategi för 
energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 ska förmedlas inom 
den egna förvaltningen samt hel- och majoritetsägda bolag. 

De flesta organisationer inom Göteborgs Stad omfattas av strategin och är 
viktiga aktörer för genomförandet.  
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Förslaget till strategi för energieffektivisering inom Göteborgs Stad har 
framförallt utarbetats och tagits fram i samråd med de stora 
fastighetsförvaltarna, Göteborg Energi AB, trafikkontoret, stadskansliet och 
miljöförvaltningen. Ett intensivt arbete har pågått i de båda arbetsgrupperna 
fastigheter och transporter under våren. Medlemmarna i arbetsgrupperna har 
förankrat detta arbete i sina respektive förvaltningar/bolag under arbetets gång. 

Förslaget till strategi har förankrats i styrgruppen som består av representanter 
från Stadskansliet, Göteborg Energi AB, trafikkontoret och miljöförvaltningen. 
Och den politiska styrgruppen för miljö- och klimat har löpande informerats om 
det pågående arbetet med strategin. EES arbetet har även presenterats för 
Styrgruppen för Borgmästargruppen som är referensgrupp för projektet.  

Förslaget till strategi kommer på detta sätt att förmedlas vidare i organisationen 
och många får därmed möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på 
förslaget. 

Därefter kommer strategin att tas upp för beslut i miljö- och klimatnämnden i 
ett första skede och därefter i kommunstyrelsen. 

När strategin väl är antagen politiskt kommer den att ytterligare förmedlas 
vidare i organisationen. Detta kan ske på olika sätt genom olika 
informationsinsatser. T ex är ett seminarium som riktar sig till medarbetare i 
förvaltningar och bolag som arbetar med uppföljning av kommunens energimål 
inplanerat innan sommaren. 

Förvaltningar och bolag är redan aktiva i olika uppföljningar inom kommunen 
relaterade till energifrågorna bland annat i de prioriterade målen enligt 
Kommunfullmäktiges budget.  

Strukturer för uppföljning och förankring finns alltså redan inom den 
kommunala organisationen då flera liknande uppföljningar redan sker inom 
staden. Det finns önskemål att uppföljningen av EES kan synkroniseras med 
övrig uppföljning i staden. 

 

Uppföljning och rapportering 
Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner (STEMFS 2010:1) innehåller krav på hur 
strategin ska utformas och vad som ska följas upp och rapporteras.  

All uppföljning och rapportering sker genom att varje kommun som beviljats 
stöd årligen rapporterar vissa uppgifter till Energimyndigheten via ett 
elektroniskt system. Rapporterade uppgifter kommer att användas för att 
beräkna effekter av energieffektiviseringsarbetet.  

Samråd och uppföljning i staden ska ske kontinuerligt internt, i styr- och 
arbetsgrupperna som träffas regelbundet. Det är viktigt att resultatet av 
uppföljningen även sprids vidare till de organisationer som inte är 
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representerade i arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas arbete bör fortsätta och 
anpassas efter behov under kommande år.  

Mycket värdefull information har kommit fram vid framtagandet av strategin. 
Men ytterligare analys och resonemang om hur vi går vidare behövs och 
kommer att göras i det fortsatta arbetet. 
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Bilaga 1 

Stadens stora fastighetsförvaltares arbete 
med energieffektivisering 
Stadens stora fastighetsförvaltare arbetar med energieffektivisering utifrån sina 
olika förutsättningar då det är stora skillnader mellan lokalerna. Här nedan 
redovisas kort deras arbete.  

Förvaltnings AB Framtiden 
I Framtidenkoncernen ingår de kommunala bostadsföretagen i Göteborg. 
Tillsammans förvaltar de 69 400 lägenheter.  

Framtidens fokusområden 

 Hushålla med energi, vatten och naturresurser 

 Begränsa utsläpp och miljöstörningar 

 Miljöanpassad förnyelsebar el 

 Miljöanpassad uppvärmning 

 Nyproduktion 

 Material och produkter 

 Avfallsmängder 

 Renovering 

 Skapa förutsättningar för våra hyresgäster att leva miljömedvetet 

Och det kan konstateras att de flesta av Framtidens fokusområden kan ingå i 
energieffektiviseringsarbetet. 

Framtidens föreslagna mål enligt EES 

El+ fjärrvärme ska minska med 29 % från 1990-2020 

El + fjärrvärme ska minska med 22 % från 1995-2020, delmål 2014 16% 

Övergripande mål: 1 % energieffektivisering per år. 

Den största minskningen sker främst på fjärrvärmesidan. 

De flesta av Framtidens dotterbolag har tidigare långt gående energimål. 
Gemensamt koncernmål för energieffektivisering har inte tagits fram tidigare.  

Kraven på låg energianvändning ska rymmas inom ramen för koncernens 
lönsamhetskrav och affärsmässighet. Detta är en klar restriktion för vad som är 
möjligt att göra. Innebörden av affärsmässighet är ännu otydlig eftersom det är 
en ny bestämmelse för allmännyttan. 
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Åtgärder för att nå mål enligt EES 
Genom styrning och trimning      0,2 % per år 

Nyproduktion av 600 lägenheter per år, max 60 kWh/kvm   0,5 % per år 

Energirenoveringar i samband med underhåll 300 lägenheter per år 0,3 % per år  

Totalt 1 % årligen 

Det är främst på värmesidan effektiviseringen sker. Man kommer inte att klara 
att effektivisera elen mer än marginellt eftersom elförbrukningen för nya 
ändamål ökar per kvm (trygghet mm). Nybyggnationen bidrar till stor del till 
måluppfyllelsen. Framtiden poängterar att de inte själv råder över detta då de 
inte har egen mark att bygga på utan har behov av att staden tilldelar den. Målet 
på 1 % ser de redan nu att det är svårt att klara förrän tidigast 2013.  

Elanvändning per kvadratmeter 
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Figur 13. Förändring i elanvändningen i kWh per kvm 
mellan åren 1997-2010.  

Framtidens energieffektivisering 
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Figur 14. Framtidens energieffektivisering, i kWh/kvm, avseende el och fjärrvärme mellan 1990-
2009 och den beräknade minskningen från 2009 till 2020.  

 

Ett axplock av åtgärder för att nå målen 

 Installera förnyelsebar elproduktion  i anslutning till beståndet – solceller, 
vindel 

 Avveckla fossila bränslen – totalt 29 lägenheter av 69 500 

 Utveckla befintliga driftövervakningssystem. 

  Lågenergiprodukter, exempelvis LED-belysning, effektiv tvätt och tork 
samt vitvaror och snålspolande blandare 

 Hyresgästaktiviteter – ge kunskap, skapa förutsättningar, ändra 
beteendemönster 

 Förbättring av klimatskal i samband med underhåll (tak, fasad, fönster) 

 Installera återvinning på ventilationssystem. 

 Producera energieffektiva bostäder.(lågenergihus) 

 Fortsätta att skapa förutsättningar för våra kunder att leva klimatsmart 
genom att skapa tekniska förutsättningar och information. 

 Utvärdera genomförda pilotprojekt förnyelsebar el, energieffektiva 
underhållsåtgärder   

Mycket har gjorts mellan 1990 och 2009 och effektiviseringstakten planar 
därefter ut för att beräknas uppgå till 1 % per år till 2020. 

Framtiden har ett gammalt fastighetsbestånd, de stora volymerna är byggda 
mellan 1960-1974 och kräver nu mycket underhåll vilket medför stora 
utmaningar. 
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HIGAB-gruppen 

Åtgärder och motivering 
Higab-gruppen äger och förvaltar flera av Göteborgs mest kända och 
betydelsefulla kulturbyggnader och har dessutom lokaler för kontor, hantverk 
och industri.  

Higabgruppens målsättning att som offentligt fastighetsbolag bidra till stadens 
utveckling och uppfyllande av prioriterade mål inom energi- och miljöområdet 
vill vi utveckla en affärsmodell för energieffektivisering. Modellen skall 
anpassas till det offentliga bolagets organisatoriska uppbyggnad och i sin 
struktur beakta förutsättningar gällande krav på ekonomisk avkastning, 
juridiska faktorer, kundrelationer samt övriga drivkrafter som gynnar stadens 
utveckling och varumärke. I sin uppbyggnad skall modellen omfatta 
energieffektiviseringsprojektets hela livscykel, uppdelad i tre huvudfaser: 
förberedelse-, genomförande- och uppföljningsfas. 

Modellen skall kunna vara vägledande vid energieffektiviseringsprojekt för 
andra bolag såväl inom den offentliga sektorn som i det privata. Vår vision med 
denna modell är att skapa förutsättningar för att alla lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärder genomförs. 

Higabgruppens arbete med stadens priomål 
Som ett led i att bidra till stadens övergripande mål att öka eleffektiviteten och 
minska användningen av fossila bränslen kommer vi att driva flera projekt: 

 El- och oljepannor som värmekälla i våra fastigheters uppvärmningssystem 
skall ersättas med i första hand fjärrvärme eller där detta inte är möjligt med 
biobränsleeldade pannor eller värmepumpar. 

 Konvertera uppvärmning av byggnader med direkteluppvärmda radiatorer 
till vattenburna värmesystem.  

 Minska eleffektbehovet för belysning genom konvertering till 
energieffektivare belysningsteknik, t.ex. LED.  

 Öka mängden behovsstyrd belysning genom smartare belysningsstyrning 
som t.ex. ökad zonindelning, närvarostyrning och koppling av 
utomhusbelysning och skymningsrelä. 

 Byta ut gamla 3-fas direktdrivna pumpar och fläktar till eleffektiva, 1-fas, 
tryckstyrda pumpar och fläktar med EC motorer. 

Higabgruppens arbete med förnyelsebar energi 
För att bidra till stadens övergripande mål att uppmuntra användandet av 
förnyelsebar energi vill vi minska vårt behov av köpt el via lokalt producerad el 
från vindkraft och solcellssystem integrerade i byggnadskonstruktionen. 
Testobjekt och utvärdering. 
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Minska värmebehoven till våra byggnader genom att minska mängden bortförd 
energi via: 

 Utbyte av omoderna ventilationssystem utan värmeåtervinning till moderna 
system med FTX (värmeåtervinning mellan till- och frånluft). 

 Byta befintliga 1- och 2-glasfönster till moderna energiglas i industrilokaler. 

För att tidigare upptäcka onormala förbrukningar och läckor i el-, värme- och 
tappvarmvattensystem kommer vi att byta ut befintliga debiteringsmätare mot 
nya el- och vattenmätare med M-bus utgång uppkopplade för tekniska 
avläsning. 

Higabgruppens arbete med miljöanpassat byggande 
Under 2009 och 2010 genomförde Higabgruppen för Göteborgs Universitets 
räkning projektering och byggnation av Idrottshögskolan. Idrottshögskolan 
uppfördes enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och blev klassad som 
Guld vilket är den högsta klassen enligt detta system. 

Idrottshögskolan har varit ett pilotprojekt avseende miljöstyrning i byggprojekt 
och under 2010 togs beslutet att alla projekt, såväl ny- som ombyggnadsprojekt, 
ska följa systemet Miljöbyggnad. Alla nybyggnadsprojekt och fastigheter där 
större ombyggnationer genomförs kommer dessutom att klassas. 

Miljöbyggnad är ett svenskt klassningssystem vars övergripande syfte är att 
bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Systemet har tagits inom den så 
kallade Bygga-Bo-dialogen som varit ett samarbete mellan den svenska 
regeringen, företag och kommuner. Miljöbyggnad betygsätter indikatorer inom 
tre huvudområden, energi, inomhusklimat och kemiska ämnen. 

Anledningen till att Higabgruppen valt att arbeta efter Miljöbyggnad är att 
systemet är enkelt och lätthanterligt och att det utgår från svenska normer. 
Miljöbyggnad tar dock bara hänsyn till slutprodukten, d v s den färdiga 
byggnaden. Projektanpassade miljöplaner kompletteras därför med miljökrav 
som styr verksamheten på byggarbetsplatsen, t ex transporter, maskiner, 
avfallshantering m m. 

Att bygga enligt Miljöbyggnad skapar goda möjligheter till en väl 
dokumenterad byggnad med låg energianvändning under byggnadens hela 
livslängd. 

Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen (LF) förvaltar fastigheter och lokaler för barnomsorg och 
utbildning (framförallt skolor och förskolor) samt särskilda boenden och 
verksamhetslokaler för äldre och funktionshindrade.  

Både LFF och MedicHus har under 2000-talet i olika projekt aktivt arbetat med 
att minska energianvändningen, både avseende den ”egna” användningen 
(fastighetsel + värme) och brukarnas användning (verksamhetsel).  
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Lokalförsörningsförvaltningens arbete med fastighetsenergi 
Åtgärder för att minska den fastighetsrelaterade energianvändningen har främst 
omfattat injustering/byte av ventilations- och värmesystem, utbyte till mer 
energieffektiva komponenter, byte eller komplettering av styrutrustning, 
optimering av driftstider för värme och ventilation, byte till energieffektivare 
belysning, närvarostyrning av belysning. MedicHus har mellan 2001 och 2010 
drivit projektet Energispar 100, vilket har minskat värmeenergianvändningen 
med nästan 25%. Vi kan därför konstatera att många av de mest lönsamma 
energiåtgärderna redan utförts under 2000-talet, framför allt inom äldreboende. 
Mer omfattande åtgärder har utförts vid genomgripande ombyggnad. 

Lokalförsörjningens arbete med verksamhetsenergi 
Åtgärder för att minska användningen av verksamhetsenergi har utförts inom 
olika projekt med brukarsamverkan (LFFs Vi kan påverka samt Klimp-projekt, 
MedicHus Energispar genom brukarsamverkan) som har gett goda resultat. LF 
kommer att vidareutveckla och utöka denna typen av samverkan med brukarna. 
Planerade åtgärder är t.ex. installation av fler undermätare, visualisering av 
brukarnas energianvändning för brukarna samt fortsatta informationsinsatser. 

 

Lokalförsörjningsförvaltningens arbete med miljöanpassat 
byggande 
Vid nybyggnad har LS sedan ett antal år tillbaka endast byggt 
lågenergibyggnader. Fr.o.m. 2011 ska alla nya byggnader ha en specifik 
energianvändning (fastighetsel, värme och varmvatten) om maximalt 45 kWh/ 
m2, år. 

Vid större ombyggnation har LF fr.o.m. 2011 som riktlinje att man ska utföra 
energiåtgärder enligt BELOKs Total-modell. Detta innebär att man gör en 
grundlig energibesiktning, tar fram förslag på tänkbara energiåtgärder och bakar 
samman dem till ett lönsamt energiåtgärdspaket. LFF har under 2010 påbörjat 
ett antal projekt med det här konceptet. 

LF planerar nu att vidareutveckla BELOK Total-modellen så att den ska 
omfatta hela fastighetsbeståndet och gälla över tid, så att förvaltningen kan 
utföra dessa åtgärder löpande och inte måste utföra alla åtgärderna vid ett 
tillfälle i ett enskilt objekt. Risken är annars att man senarelägger enkla och 
rejält lönsamma åtgärder till dess att hela energiåtgärdspaketet utförs, vilket, 
med tanke på det stora antal byggnader LF förvaltar, kommer att ta sin tid. 
Vidare är det viktigt att många av dessa åtgärder samordnas med planerat 
underhåll för att vara så lönsamma som möjligt. 

För att kunna omvandla BELOK Total-modellen från en byggnadsspecifik 
modell till att omfatta hela LFs fastighetsbestånd krävs en rejäl analys, 
planering, beräkning av investeringsvolym samt en förankring hos ledning och 
politisk nämnd. Detta kommer att ta en stor del av 2011 och därför vill vi inte ta 
med den potentiella minskning av energianvändningen som denna modell 
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skulle kunna medföra i det förslag som vi nu tar fram inom ramen för EES. Vi 
vill därför reservera oss för att vi under 2012 kan komma att revidera vårt 
miljömål. 

Älvstranden Utveckling AB 
Älvstranden Utvecklings affärsidé är att utveckla fastigheter på Norra och 
Södra Älvstranden samt Gullbergsvass, Kvillebäcken och Backaplan. Bolaget 
ska förvärva, utveckla och avyttra fast egendom på ett sätt som ger bästa utfall 
för Göteborgs Stad.  

Åtgärder och motivering: 

 Att implementera Beloc-metoden  som affärsmodell för 
energieffektivisering. Denna bör kunna användas per fastighet över tiden, 
dvs alla åtgärder behöver inte göras samtidigt. 

 Bygga vidare på och utveckla vårt mediamätningssystem. 

 Avveckla eller konvertera resterande oljeeldade och eluppvärmda 
fastigheter. 

 Ta upp dialog med de hyresgäster som har egna el-abonnemang eller 
schablonmässigt belastas med sin del av ytan hur vi gemensamt kan sänka 
deras förbrukning.  

 Uppföra ett pilotprojekt med solceller 2011 förutsatt att bidrag till detta kan 
erhållas. 

 Inventera takytor  på våra fastigheter för vidare utbyggnad av solceller. 

 Inventera kylmaskiner samt lägga upp en plan för att konvertera dessa 
fastigheter till fjärrkyla. I detta skall även ingå att konvertera hyresgästers 
datakyla i serverrum till fjärrkyla. 

 Inventera de olika system för belysningstyrning som finns på marknaden. 
Lägga upp en plan för genomförande.  Målet är ett pilotprojekt i någon form 
under 2011. 

 Införa utekompenserad flödesstyrning av ventilationssystem så långt det är 
möjligt. 

 Utföra energibesparande åtgärder enligt energideklarationer (Ex. 
Återvinning på ventilationssystem, byte fläkt och pumpmotorer, 
lågflödesinjusteringar etc). 

Startår 2009: 

Fjärrvärme:  28 207 MWh (299 416 m2)  94 kwh / m2  
 
Fastighetsel:  17 802 MWh  (315 582 m2)   56 kWh / m2 
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Älvstrandens mål 
Älvstrandens övergripande mål är att minska CO2 utsläppen med 80% räknat 
från 2005 till 2020. 

Elanvändningen minskas med 21% från 2009 till 2020, varav 4% till 2014. 

Fjärrvärmeanvändning minskas med 9% från 2009 till 2020, varav 7% till 2014. 

Det bör klarläggas hur hänsyn skall tas vid förändrade lokalytor, 
uthyrningsgrad, vilka fastighetstyper som ingår i beståndet, samt även 
hyresgästförbrukningar på el. 

Åtgärder – tidsplan och besparing avseende fjärrvärme och el: 
2011-2012 Planerade åtgärder enligt budget: 
   I huvudsak med utgångspunkt från energideklarationer. 
              Dvs åtgärd nummer 5 och 6 i listan. 
 
   Besparing FJV:   1 600 MWh av 28 207 MWh 5 % 
 
  Besparing EL:   551 MWh av 17 802 MWh 3 % 
 
 
2013-2014 Fortsatta åtgärder med utgångspunkt från energideklarationer. 
              Dvs åtgärd nummer 5 och 6 i listan. 
 
   Besparing FJV:   800 MWh av 28 207 MWh 2 % 
 
  Besparing EL:   250 MWh av 17 802 MWh 1 % 
 
 
2014-2018 Konvertering till fjärrkyla. 
              Åtgärd 6 i listan. 
 
  Besparing EL:   1 050 MWh av 17 802 MWh 6 % 
 
2015-2020 Åtgärder främst avseende belysning. 
              Åtgärd 6 i listan. 
 
   Besparing FJV:   550 MWh av 28 207 MWh 2 % 
 
  Besparing EL:   2 000 MWh av 17 802 MWh 11 % 

 





Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning

Rapporter (ISSN 1401-2448):

R 2011:1 Årsrapport 2010
R 2011:2  Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan
 Malmö, Göteborg och Stockholm
R 2011:3 Metaller i vattendrag 2011
R 2011:4  Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010
R 2011:5 Fjärilsprojekt 2010 – Fjärilar i undervisning och naturvård
R 2011:6 Marin flora på hårdbotten – en inventering i Göteborg 2010
R 2011:7 Metaller i vallgravsfisk 
R 2011:8 REACH och kunskap om kemikalier i textila varor i handeln. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg 2009-2010
R 2011:9 Förstudie om hårfärgningsmedel i hårvårdssalonger. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg 2009-2010
R 2011:10 Årsrapport Luftkvalitén i göteborgsområdet 2010
R 2011:11 Tillsyn av fastighetsägare i Bergsjön
R 2011:12 Kemikalier i varor – tillsyn hos sko- och möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg  
 och Stockholm
R 2011:13 Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg  
 och Stockholm
R 2011:14 Miljörapport 2010. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg
R 2011:15 Kontroll av kosttillskott 2010
R 2011:16  Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn
R 2011:17 Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020

R 2010:1 Årsrapport 2009. 
R 2010:2 Bottenfauna - En undersökning av limnisk bottenfauna i Göteborgs kommun 2009
R 2010:3 Metaller i vattendrag 2009
R 2010:4 Ålgräs och grundbottenfauna - tre undersökningar i Göteborg 2009
R 2010:5 Giftfritt Göteborg. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005 - 2009
R 2010:6 Årsrapport Luftföroreningar 2009. Mätningar i Göteborgsområdet.
R 2010:7 Budget 2010
R 2010:8 Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg
R 2010:9  Livsmedelskontroll i förskolor
R 2010:10 Miljörapport 2009. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg
R 2010:11 Fiskprojekt 2009
R 2010:12 Släng mindre mat - vinst för miljö och ekonomi. 11 stadsdelars arbete för att minska matsvinnet
R 2010:13 Bilavfettning - dags att välja grönt. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg

R 2009:1 Årsrapport 2008 
R 2009:2 Bottenfauna. En undersökning av botte faunan i sötvatten i Göteborgs kommun 2008
R 2009:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2008
R 2009:4 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2008
R 2009:5 Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar
R 2009:6 Projekt Säveån 2008
R 2009:7 Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution
R 2009:8 Analyser av kemikalier i varor. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg
R 2209:9 Antibakteriella ämnen i varor – en undersökning av butikssortiment och kunskap om kemikalier i varor 
 Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg
R 2009:10 Miljömål i bild - erfarenheter och metod
R 2009:11 Miljörapport 2008. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg
R 2009:12 Förstudie lekplatsutrustning. En inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtalet för Göteborgs Stad. 
 Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg.
R 2009:13 Sandödlor och småkryp. Fyra undersökningar i Göteborg 2009.





 

Göteborgs Stads riktlinje för 
försäkringsfrågor inom 
Göteborgs Stad 
 
  



 

Göteborgs Stads riktlinje för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad 1 (5) 
   
   

Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Utdrag ur KF Handling 2013 nr 22 (2013-01-23) 

Göteborgs Stad saknar i dag en gemensam försäkringspolicy i vilken staden sätter 
ramarna för hur stadens riskkontroll och riskfinansiering skall hanteras och av vem. 
Stadsledningskontoret konstaterar att staden har behov av en gemensam 
försäkringspolicy som även säkerställer att stadens försäkringslösningar är kompatibla 
med lagen om offentlig upphandling. 

Göteborgs Stads försäkringspolicy syftar på dokumentet Göteborgs Stads 
försäkringspolicy och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. 

Bakgrund 
Utdrag ur KF handling 2013 nr 22 (2013-01-23) 

Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon har hemställt att kommunfullmäktige 
beslutar om en försäkringspolicy för Göteborgs Stad med fokus på ett hela staden 
perspektiv för en ökad riskkontroll, samordning och en kostnadseffektiv 
riskfinansiering. 

Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs 
Stad har i samband aktualitetsprövning 2020 (dnr 0110/20) överförts till ny mallstruktur i 
enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. Vidare har dokumentets 
namn ändrats till Göteborgs Stads riktlinje för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad.   
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Riktlinje 
Försäkringsverksamheten inom stadens förvaltningar och bolag ska vara samordnad för 
att nå effektivt utnyttjande av kapital, betalningsförmåga och rationella 
betalningsströmmar. 
 
Göteborgs Stad är upphandlande myndighet av försäkringar för kommunens bolag och 
förvaltningar. 
 
Samordning av alla försäkringsfrågor skall ske genom Försäkrings AB Göta Lejon. 
 
Samtliga försäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med 
respektive förvaltning och bolags medverkan. 
 
Återförsäkringsportfölj ska upphandlas på återförsäkringsmarknaden i enlighet med 
Stadens regelverk för upphandling i syfte att uppnå bästa möjliga konkurrens och med 
beaktande av god finansiell stabilitet hos motpart. 

Riskhantering inom Göteborgs stad 
Göteborgs stads riskhantering utgör en del av stadens övergripande styrsystem för 
ledning och uppföljning enligt Göteborgs Stads policy för säkerhet. Nämnder och 
styrelser skall regelbundet genomföra en dokumenterad riskanalys av sin verksamhet. 
 
Nämnder och styrelser skapar härmed underlag för en strukturerad riskhantering för att 
säkerställa beslutade strategier och måluppfyllelse. 

Omfattning  
Föreliggande riktlinje anger rollfördelning, ansvar och befogenhet när det gäller all 
försäkring, förutom pensions- och kollektivavtalsreglerade försäkringar för personal, för 
Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. 
 

Försäkringens syfte   
Försäkring (riskfinansiering) utgör en del av stadens riskhantering. Göteborgs stad 
tecknar försäkring i syfte att skydda stadens egendom och verksamhet, så att plötsliga och 
oförutsedda skadekostnader minimeras. Genom försäkring skyddas stadens balansräkning 
mot oförutsedda stora påfrestningar till följd av olika typer av skadehändelser. Försäkring 
skapar tydlighet och öppenhet om var väsentliga risker förekommer och hur dessa är 
hanterade.  
 
Skadehanteringsprocessen underlättas genom att erfaren kompetens ställs till 
förfogande. Vidare ger försäkring en samlad bild av såväl riskexponering som 
uppkomna skador. En samordnad försäkringslösning stärker stadens övergripande 
riskhantering genom möjligheten att utarbeta anpassade råd för skadeförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. Genom Göteborgs Stads ägardirektiv för Försäkrings AB 
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Göta Lejon, har Göta Lejon en samordnande roll inom kommunens nätverk för 
säkerhetsarbete. 
 
Göteborgs Stads förvaltningar och bolag skall ha ett försäkringsskydd som är 
ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt, för att säkerställa sin möjlighet att fullgöra 
sitt uppdrag/skydda sin balansräkning samt bibehålla egendomens långsiktiga värde. 
Försäkring ska finnas för att allokera riskkostnaden till respektive verksamhet eller objekt 
och fördela kostnaden över tiden. 
 

Försäkringsprogram 
Försäkrings AB Göta Lejons styrelse ska årligen fastställa ett försäkringsprogram för att 
säkerställa riskkontroll och en kostnadseffektiv riskfinansiering med ett 
helhetsperspektiv. 
 
Försäkringsprogrammet ska ange uppgifter om förvaltningarnas och bolagens aktuella 
försäkringstyper, såsom ansvars-, egendoms-, motor-, förmögenhetsbrottsförsäkring 
etcetera. Respektive nämnd och styrelse skall årligen fastställa försäkringsprogrammet för 
sin verksamhet. 
 
Försäkringsprogrammet skall årligen rapporteras till kommunstyrelsen. Vid varje 
förvaltning och bolag inom Göteborgs stad ska det finnas en utsedd kontaktperson för 
försäkringsfrågor. 
 

Försäkrings AB Göta Lejons uppgift 
Försäkrings AB Göta Lejon ska tillhandahålla koncernövergripande 
försäkringslösningar och enskilda försäkringar. 
 
Försäkrings AB Göta Lejon har till uppgift att skapa en sammanhållen 
återförsäkringsportfölj innehållande kommunens bolag och förvaltningar. 
 
Försäkrings AB Göta Lejon har rätt, vid behov, att placera försäkring hos externa 
försäkringsbolag. 
 
Kostnaden för köp av externa försäkringar ska minimeras. 
 
Försäkrings AB Göta Lejons prissättning ska följa självkostnadsprincipen. 
 

Skador 
Inträffad försäkringsskada ska anmälas till Försäkrings AB Göta Lejon. 
Försäkrings AB Göta Lejon ska årligen redovisa till sin styrelse en sammanställning av 
stadens skadeutveckling, och vid behov stimulera till skadeförebyggande åtgärder. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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1. Inledning 
1.1 Syftet med riktlinjen 

• Klargöra organisation och ansvarsfördelningen inom staden och dess helägda 
bolag för den finansiella verksamheten. 

• Fastlägga riktlinjer och riskramar för staden och dess helägda bolags finansiella 
verksamhet. 

• Klargöra ansvarsfördelningen inom staden för hanteringen av företagsupphandlat 
privatkort, inköpskort och drivmedelskort. 

• Fastställa bestämmelser för finansiell styrning, kontroll och rapportering.  

1.2 Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för styrelser och nämnder i staden och dess direkt och 
indirekt helägda bolag. Även i de fall riktlinjen enbart använder benämningen bolagen 
avses styrelserna i bolagen. Stadens delägda bolag och kommunalförbund där staden 
ingår rekommenderas att tillämpa riktlinjen.   

1.3 Bakgrund 
Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt.  

Enligt den nomenklatur för styrande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut 
om den 26 januari 2017 § 20, och som uppdaterats 2019-05-23 § 10, är riktlinjen ett 
dokument som tydliggör vad som förväntas av stadens medelsförvaltning. 

I samband med aktualitetsprövning har ett behov av revidering bedömts föreligga. Dels 
behövs en revidering till följd av ovan nämnd nomenklatur. Dels kan två styrdokument 
slås ihop då riktlinjen för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort 
inte behöver vara ett separat styrdokument. Därutöver finns ett behov av uppdatering 
kring den finansiella verksamheten, främst avseende den finansiella samordning som 
kommunfullmäktige beslutade om 2014-02-06, borgen, ansvarsfulla placeringar samt 
riskramar.  

1.4 Lagbestämmelser 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (2017:725), 11 kap. § 3, meddela 
närmare föreskrifter om medelsförvaltningen, och enligt § 4 besluta om riktlinjer för 
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. 
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1.5 Kopplingar till andra styrande dokument 
Denna riktlinje är det reglerande styrande dokumentet för finansverksamheten. Därutöver 
finns reglerande rutiner och instruktioner avseende finansfrågor hos 
stadsledningskontoret.  

Styrande dokument inom andra områden med påverkan är stadens budget, och Göteborgs 
Stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Lagar och andra författningar som 
är styrande för området är kommunallagen, bokföringslagen, lagen om kommunal 
redovisning, lagen om offentlig upphandling EU:s konkurrenslagstiftning samt 
bankregler såsom exempelvis EMIR-rapporteringsregler. 

 

2. Organisation och 
ansvarsfördelning 
2.1 Finansiell samordning 
Kommunkoncernens samlade skuld- och medelsförvaltning samordnas i staden vid 
stadsledningskontoret/koncernbanken.  

Koncernbanken ansvarar för hela låneskuldens ränte- och finansieringsrisk. 
Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i en koncernkontostruktur så att likvidflöden 
kan kvittas mot varandra. All upplåning till kommunkoncernen sker av koncernbanken, 
och utlåning till bolagen sker främst via ovan nämnda koncernkontostruktur.  

Bolagens låneskuld via koncernkontostrukturen har en kapital- och räntebindningstid 
motsvarande Göteborgs Stads vid var tid genomsnittliga bindningstider. 

Koncernbankens prissättning ska ske på marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på 
konkurrensneutralitet. Prissättningen vid utlåning ska baseras på koncernbankens 
genomsnittliga upplåningskostnad för hela skuldportföljen samt administrativa kostnader 
hänförliga till upplåningen. Därutöver sker ett bolagsspecifikt marknadsmässigt påslag.  

Den finansiella verksamheten ska medverka till en god ekonomisk hushållning genom att 

• tillgodose stadens behov av lånefinansiering 

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

• skapa en förutsägbarhet i framtida räntekostnader 

• inom ramen för ovanstående, eftersträva lägsta möjliga lånekostnader 

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, 
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster. 

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas betryggande med god 
riskkontroll. Upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för 
kommunkoncernen ska inte förekomma. 
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2.2 Kommunfullmäktige 
• Fastställer Göteborg Stads riktlinje för finansverksamheten.  

• Fastställer ramar och beslut om stadens borgensåtagande och låneramar.  

• Beslutar om borgen vilka inte faller under annan nämnds delegation. 

• Fastställer delegation till kommunstyrelsen avseende finansiella frågor, samt 
delegation till annan nämnd avseende beslut om borgen. 

• Följer upp finansverksamheten genom stadens års- och delårsredovisning.  

• Fastställer bolagens årliga låneramar.  

2.3 Kommunstyrelsen  
• Fastställer delegationsordning. 

• Beslutar i frågor enligt gällande delegationsordning. 

• Uppföljningsansvar till kommunfullmäktige vid väsentliga avvikelser i 
månadsuppföljning. 

• Har ett övergripande ansvar för att stadens hantering av företagsupphandlat 
privatkort, inköpskort och drivmedelskort bedrivs enligt beslutade riktlinjer med 
god intern kontroll.   

2.4 Stadsledningskontoret   
Stadsledningskontoret ska ha en finansfunktion; koncernbanken, som verkar i enlighet 
med avsnitt 2.1 finansiell samordning.  

Stadsledningskontoret ska ha ansvar för uppföljningen av koncernens hantering av 
företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort enligt dessa riktlinjer. 
Koncernbanken ansvarar för upphandlingen av banktjänster med tillhörande tjänster. 

2.5 Helägda kommunala bolag  
Bolagen får inte utsätta staden för finansiella risker som ligger utanför de riktlinjer som 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställer.  Alla avvikelser ska rapporteras till 
stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret ska användas för bolagens finansiella tjänster och utför ingen 
kreditprövning av bolagen.  

Bolagen ska till stadsledningskontoret inkomma med flerårsplan på investerings- och 
lånenivå som underlag till kommunfullmäktiges beslut i budget. 

Bolagens styrelse ska fastställa anvisningar för användande av företagsupphandlat 
privatkort, inköpskort och drivmedelskort baserade på stadens riktlinjer. Fastställda 
anvisningar ska årligen återrapporteras till stadsledningskontoret. Alla avvikelser från 
anvisningarna ska rapporteras till stadsledningskontoret. 
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2.6 Stadens delägda bolag och kommunalförbund där staden 
ingår 
Delägda bolag och kommunalförbund kan använda sig av stadsledningskontoret för 
finansiella tjänster i enlighet med dessa riktlinjer, men finansieringsbehov kan tillgodoses 
även på den ordinarie kreditmarknaden. Kommunal borgen beviljas i förekommande fall i 
enlighet med gällande delegationsordning och aktieägaravtal/konsortialavtal.  

Delägda bolag samt kommunalförbund har möjligheten att använda sig av 
företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, i enlighet med dessa 
riktlinjer.     

2.7 Stadens nämnder  
Nämnderna ska finansiera investeringar i lös egendom genom leasing från Göteborgs 
Stads Leasing AB. 

Nämnderna ska fastställa anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort, 
inköpskort och drivmedelskort baserade på stadens riktlinjer. Fastställda anvisningar ska 
årligen återrapporteras till stadsledningskontoret. Alla avvikelser från anvisningarna ska 
rapporteras till stadsledningskontoret. 

2.8 Projektrelaterad upplåning  
Bolagen och stadens förvaltningar ska bistå koncernbanken med framtagande av, och 
återrapportering kring, de projekt som ingår i projektrelaterad upplåning, exempelvis i 
stadens gröna låneportfölj.  

2.9 Undantag    
2.9.1 Göteborg Energi AB 
I kommunkoncernen bedrivs el-, gas- och energihandel inom Göteborg Energikoncernen. 
Göteborg Energikoncernen tillåts, på grund av verksamhetsspecifika krav, ha konton 
utanför koncernkontosystemet samt ingå egna valuta- och råvaruderivat. I största möjliga 
mån ska konton inom koncernkontosystemet användas. 

Göteborg Energi AB har att, inom ramen för sin riskpolicy, upprätta regler för hur 
hanteringen av elprisrisk och andra risker förknippade med el-, gas- och energihandeln 
ska ske inom energikoncernen. Göteborg Energi skall ha dokumenterade rutiner och 
processer för hantering av säkringsåtaganden i koncernen Göteborg Energi samt 
anpassning till regelverket EMIR. Eventuella värdepapper som används i 
säkringsåtaganden skall följa riktlinjer om ansvarsfulla investeringar i denna riktlinje. 

Göteborg Energi ska, till stadsledningskontoret skyndsamt redovisa eventuella avvikelser 
från beslutade riskmandat. 

2.9.2 Undantag till följd av ränteavdragsbestämmelser 
Bolag ska ta upp egna externa lån vid s k förvärvslån, lån som finansierar köp av aktier i 
dotterbolag, samt vid Göteborg Stadshus AB:s upplåning för att finansiera aktieutdelning. 
Eftersom koncernbanken har ansvar för ränterisk och finansieringsrisk för hela 
kommunkoncernens skuld ska bolagens externa upplåning ske i samråd med 
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finansavdelningen, med en kapital- och räntebindning som ligger inom tillåtna intervall 
enligt avsnitt 3.1 och 3.2.  

2.9.3 Övriga undantag 
Eventuella övriga undantag från den finansiella samordningen ska ske med stor 
restriktivitet, och måste godkännas av kommunstyrelsen. 

3. Riskmandat och riskramar 
3.1 Finansieringsrisk  
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast 
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom 
följande riskmandat och riskramar:  

• Likviditetsförsörjningen ska tryggas genom bindande avtal med banker och 
kreditinstitut. Bindande lånelöfte ska täcka kommande 12 månaders förfall.  

• Bindande lånelöfte och likviditetsreserv ska täcka kommande 12 månaders förfall 
samt plus kommande 12 månaders prognostiserad nettoutflöde. 

• Den genomsnittliga kapitalbindningstiden på total extern låneskuld ska inte 
understiga 2 år och bör inte överstiga 6 år.  

• Högst 35 % av total extern låneskuld får förfalla per kommande rullande 12-
månadersperiod.  

• Upplåningen bör fördelas på minst 4 olika upplåningsformer, och högst 35 % av 
upplåningen bör ske hos en enskild långivare. Koncernbanken ska upprätthålla 
möjligheten till gröna finansieringskällor. 

• Göteborg ska kreditvärderas av ratinginstitut för att underlätta finansiering via 
kapitalmarknaden. 

3.2 Ränterisk  
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunkoncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom följande riskmandat och 
riskramar:  

• Den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala externa skulden ska inte 
understiga 2 år och bör inte överstiga 6 år.  

• Max 35% av den totala räntebindningen får förfalla kommande 12-
månadersperiod. 

3.3 Derivatinstrument 
• Får endast använda ränte- och valutaderivat i syfte att hantera skuldportföljen i 

enlighet med riktlinjer och riskramar.  
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• Får enbart ingås av stadsledningskontoret, förutom undantag för Göteborg Energi 
enligt avsnitt 2.9 

3.4 Motpartsrisk  
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som 
avtalet innebär. Risken hanteras genom följande riskmandat och riskramar: 

Vid nya avtal om checkkrediter, bindande lånelöften och derivatinstrument ska 
motpartens långa kreditvärdighet vara lägst A3 hos kreditvärderingsinstitutet Moody's 
eller lägst A- hos Standard & Poor's.  

• Högst 35 % av den samlade motpartsrisken i derivatavtal får finnas hos en 
enskild motpart. 

• Högst 35 % av den sammanlagda volymen kreditlöften får finnas hos en enskild 
motpart.  

Risken hos en enskild motpart uttrycks i procent av den totala avtalsvolymen. Risken 
beräknas som en funktion av återstående löptid och volym.  

3.5 Valutarisk 
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av 
valutakursförändringar. Valutarisker uppkommer när inköp, försäljning, upplåning eller 
placering i utländsk valuta. Risken hanteras genom följande riskmandat och riskramar: 

Valutarisk får inte förekomma när det gäller stadens och bolagens: 

• Finansiella tillgångar och skulder. 

• Försäljningar och köp av varor eller tjänster av väsentligt belopp. 

Osäkrade valutapositioner i bolagssektorn ska rapporteras till stadsledningskontoret.  

3.6 Operativa risker  
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. 

Operativa risker ska hanteras i enlighet med Göteborg Stads Riktlinjer för styrning, 
uppföljning och kontroll. 

3.7 Ansvarsfulla placeringar  
Tillfällig likvid får placeras i räntebärande värdepapper enligt nedanstående uppställning.  

I det fall kommunkoncernen får ett externt placeringsbehov, ska placeringen i möjligaste 
mån matcha kommunkoncernens skuldportfölj och framtida prognostiserade likvidflöden. 
Placering begränsas till den längsta löptiden av den, vid varje tillfälle, befintliga skulden.  

Stadsledningskontoret ska alltid sträva efter ansvarsfulla placeringar.  
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Kapital får inte placeras i bolag vars verksamhetsinriktning är produktion av fossila 
bränslen, tillverkning eller försäljning av vapen/krigsmateriel, alkohol, tobak, 
pornografiska alster eller kommersiell spelverksamhet. Vidare medges enbart placeringar 
i bolag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 
De konventioner som avses i första hand är konventioner om de mänskliga rättigheterna, 
barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt 
konventioner mot mutor och korruption.  

Göteborgs Stad ska sträva efter att vara en ansvarsfull investerare och beakta portföljens 
påverkan på omvärlden. Detta innebär att placeringar ska bedömas efter en analys av 
såväl hållbarhet och etik som de finansiella aspekterna.  

 
Motpartskategori avseende placering av 

likvida medel 

Högsta 

belopp per 

kategori 

(Mkr) 

Högsta 

belopp per 

motpart 

(Mkr) 

Svenska Staten Obegränsat Obegränsat 

Svenskt kreditinstitut med samma 

kreditvärdighet som svenska staten 

3 000 1 000 

Svensk kommun 3 000 1 000 

Skuldförbindelse med statlig garanti med 

AAA rating hos Standars & Poor’s 

respektive Aaa hos Moody’s 

3 000 1 000 

Svenskt kreditinstitut med bästa svenska 

korta kreditvärdighet samt lägst A- 

(Standard & Poor´s) eller lägst A3 

(Moody´s) avseende den långa kreditvär-

digheten 

1 500 700 

Bolag ägda till minst 51 % av den svenska 

staten 

2 000 500 

Certifikat med kreditvärdighet K1  1 000 500 

Certifikat med kreditvärdighet K2 400 100 
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3.8 Pensionsmedelsförvaltning  
Pensionsmedel bör inte placeras externt så länge kommunen är nettolåntagare och 
samtidigt står hela den finansiella risken för placeringens resultat. Medel avsatta för 
pensionsförpliktelser som förvaltas av Göteborgs Stad ska därför huvudsakligen 
återlånas.  

 

4. Företagsupphandlat 
privatkort, inköpskort och 
drivmedelskort  
4.1 Inledning   
Göteborgs Stad ska förenkla administration och hantering av inköp i tjänsten genom att 
minska kontanthantering och rekvisitioner samt direktfakturor från icke avtalade 
leverantörer. Vissa befattningar inom stadens förvaltningar och bolag kan ha 
återkommande behov av kortanvändning i tjänsten. Att betala med kort är ett verktyg för 
att underlätta redovisning av inköp och skapa tydligare och enhetligare rutiner. Detta 
skapar möjlighet till bättre kontroll och uppföljning.  

4.2 Generella bestämmelser   
Användning av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort ska vara 
restriktiv och kontrollerad för att säkerställa en god intern kontroll. Varje bolag ansvarar 
att riktlinjen efterlevs och att rapportering sker enligt mall. 

Stadens förvaltningar och dess direkt och indirekt helägda bolag samt kommunalförbund 
ska upprätta rutiner som säkerställer god intern kontroll, rapportering och uppföljning.   

Nämnd/styrelse ska besluta om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat 
privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje 
inköpskort och anställd. Nämnd/styrelsen kan ta beslut om vidaredelegation till 
förvaltningsdirektör eller VD.  

4.3 Definition av kort som omfattas av riktlinjerna  
Endast företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort får användas. 
Övriga korttyper som inte är en upphandlad tjänst får inte användas. Undantag ska 
godkännas av kommunstyrelsen.  

4.4 Företagsupphandlat privatkort  
Kortinnehavaren har personligt betalningsansvar. Kortet ska främst användas vid 
representation och reserelaterade inköp.  
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4.5 Inköpskort  
Stadens förvaltningar och bolag har det juridiska betalningsansvaret.  Kortet är främst 
avsett att användas i samband med mindre inköp som inte kan göras via ordinarie 
beställningsrutiner.  

4.6 Drivmedelskort  
Stadens förvaltningar och bolag har det juridiska betalningsansvaret. Kortet är avsett att 
användas i samband med tankning av drivmedel och köp tillhörande 
trafiksäkerhetsprodukter.  

4.7 Användning av företagsupphandlat privatkort  
Kortet får användas av anställda som har behov av återkommande inköp i tjänsten. 
Kostnaden för årsavgiften och eventuella uppläggningsavgifter betalas av respektive 
förvaltning och bolag och då endast för kort upphandlade enligt ramavtal för banktjänster. 
Kortinnehavaren erhåller faktura från kortföretaget till sin bostadsadress. 
Kortinnehavaren är ansvarig för att upprätta redovisning med originalkvitton gentemot 
arbetsgivaren för tjänsteutgifter på kortet snarast efter köp.   

4.8 Användning av inköpskort  
Kortet får användas av anställd som har fortlöpande behov av ett betalningssätt i samband 
med mindre inköp som inte kan göras via ordinarie beställningsrutiner.  

Förvaltningen/bolaget bestämmer själva om inköpskort ska användas samt i vilken 
omfattning. Kortet får även användas för inköp på internet i Sverige och utomlands då 
inget annat betalningssätt är möjligt. Kortet får inte användas till kontantuttag eller resor. 
Inga privata köp får förekomma på kortet. Kortet är personligt och får inte lånas ut eller 
överlåtas till någon annan.  

Stadsledningskontoret upprättar en förbindelse som ska användas av stadens förvaltningar 
och dess direkt och indirekt helägda bolag samt kommunalförbund som avropar 
upphandlad tjänst. Varje kortinnehavare ska skriva på förbindelsen.  

Förvaltningar och bolag som använder inköpskort ska upprätta skriftliga instruktioner 
anpassade till de egna administrativa rutinerna och hålla kortinnehavare uppdaterade om 
gällande rutiner. Kort som används ovarsamt eller felaktigt ska omedelbart dras in. 
Detsamma gäller om kortinnehavaren inte följer gällande instruktioner och rutiner 
kopplade till kortet.  

4.9 Användning av drivmedelskort  
Kortet får användas av anställd som i tjänsten har behov av köp av drivmedel och köp av 
tillhörande trafiksäkerhetsprodukter samt som betalningsmedel till parkeringsautomater. 
Kortet får inte vara av sådan art som VISA, Mastercard eller dylikt.  

Förvaltningen/bolaget bestämmer själva i vilken omfattning kortet ska användas och vilka 
begränsningar som kortet ska inneha. Kortet får inte användas till kontantuttag. Inga 
privata köp får förekomma på kortet. Drivmedelskortet behöver inte vara personligt utan 
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kan användas av flera. Därav så ska kortansvaret överlåtas till behörig chef, utsedd av 
förvaltningsdirektör eller VD.  

Stadsledningskontoret upprättar en förbindelse som ska användas av stadens förvaltningar 
och dess direkt och indirekt helägda bolag samt kommunalförbund som avropar 
upphandlad tjänst. Varje kortinnehavare ska skriva på förbindelsen.  

Förvaltningar och bolag som använder drivmedelskort ska upprätta skriftliga 
instruktioner anpassade till de egna administrativa rutinerna och hålla kortinnehavare 
uppdaterade om gällande rutiner. Kort som används ovarsamt eller felaktigt ska 
omedelbart dras in. Detsamma gäller om kortinnehavaren inte följer gällande 
instruktioner och rutiner kopplade till kortet.  

4.10 Ansökan om företagsupphandlat privatkort, inköpskort 
och drivmedelskort 
Instruktioner, blanketter och anvisningar och eventuellt informationsmaterial kopplade 
till kortansökan för företagsupphandlat privatkort och inköpskort finns tillgängliga hos 
finansavdelningen. Kortansökan för drivmedelskort finns även tillgängliga hos utsedd 
kontaktperson på förvaltning och bolag som avropar från upphandlat ramavtal för 
drivmedel.  Fullständig ansökan avseende företagsupphandlat privatkort och inköpskort 
ska efter undertecknande av firmatecknare skickas till kontaktperson hos 
finansavdelningen, avseende drivmedelskort ska ansökan skickas till utsedd 
kontaktperson på förvaltning och bolag. Därefter skickas ansökan till respektive 
kortföretag.   

4.11 Statistik över kortinnehav  
Inrapportering av kortinnehavare från respektive förvaltning och bolag ska ske två gånger 
per år. Stadsledningskontoret ansvarar för att inrapporteringen sker och stäms av mot 
inkommen statistik från leverantör för upphandlat ramavtal för banktjänster samt 
ramavtal för drivmedel.  

  

5. Kommunal borgen   
5.1 Villkor avseende kommunal borgen 
Stadens totala borgensåtagande ska begränsas och riskbedömning göras vid beredning av 
samtliga externa borgensärenden. Extern borgen ska tillämpas restriktivt, och får endast 
ske om det kan anses vara av allmänt intresse. Borgen får endast lämnas i svenska kronor. 
Generell borgen beviljas inte utan en kommunal borgen kan endast utgöra säkerhet för 
låneförpliktelser och därtill hörande ränta. Undantaget är den solidariska borgen för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser då 
åtagandet följer av medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening finns ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna. 
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5.2 Avgift 
Borgensavgift ska utgå i enlighet med Europeiska kommissionens vid var tid gällande 
riktlinjer avseende statligt stöd.  

Om borgensåtagandet kan utgöra ett stöd som kan bli föremål för prövning av Europeiska 
kommissionen ska upplysningar om borgensåtagandet lämnas till regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer i enlighet med lag om tillämpningen av 
Europeiska unionens statsstödsregler. 

Från borgensavgift undantas normalt: 

• borgen till ideella organisationer  

• garantiåtaganden för statliga lån till småhus  

• borgen för pensionsreserven i kommunala bolag vid bolagens avsättningar till 
konto för pensioner  

• solidarisk borgen till Kommuninvest i Sverige AB 

5.3 Beredning av ärenden avseende kommunal borgen   
• Det ska finnas ett officiellt styrelsebeslut om borgensansökan till kommunen. 

• Lån med kommunal borgen ska vara slutamorterade när borgen upphör om inte 
andra beslut upphäver detta.  

• I borgensbeslutet ska anges högsta borgensbelopp och löptid på 
borgensåtagandet.  

• Borgen som inte tagits i anspråk senast 24 månader efter beslut om borgen 
upphör att gälla.  

• Om möjligt ska säkerhet krävas för lån med kommunal borgen. 

• Borgensåtagandet bör tidsmässigt inte överstiga tillgångens ekonomiska eller 
faktiska livslängd. 
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6. Bestämmelser för finansiell 
styrning, kontroll och 
rapportering 
6.1 Finansiell styrning och kontroll 
Staden och dess direkt och indirekt helägda bolag ska upprätta rutiner som säkerställer 
god intern kontroll, rapportering och uppföljning samt riskutvärdering, i enlighet med 
Göteborg Stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Stadens delägda bolag 
och kommunalförbund där staden ingår rekommenderas att upprätta rutiner som 
säkerställer god intern kontroll, rapportering och uppföljning samt riskutvärdering. 

Kommunfullmäktige ska i budgeten årligen fastställa: 

• Stadens lånetak. 

• Lånetak för respektive bolag. 

• Borgensramar för bolagen.  

6.2 Rapporteringsskyldighet  
6.2.1 Stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret ska: 

• Till kommunstyrelsen månatligen återrapportera väsentliga händelser samt 
efterlevnaden av dessa riktlinjer.  

• rapportera finansverksamheten inklusive uppgift om kommunens 
borgensåtagande och eventuell infriad borgen i stadens års- och 
delårsredovisning. 

6.2.2. Bolagen 
Bolagen ska till finansavdelningen lämna in: 

• Likviditetsprognoser på såväl kort som lång sikt, i enlighet med 
stadsledningskontorets önskemål. 

• Avvikelser från denna riktlinje. 

• Göteborg Energi AB ska, enligt 2.9.1, redovisa eventuella avvikelser från sina 
egna riskramar. 

6.2.3 Stadens förvaltningar och bolag samt kommunalförbund ska: 
återrapportera avvikelser från avsnitt 4 Företagsupphandlat privatkort, inköpskort och 
drivmedelskort, till stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret återrapporterar i sin tur 
eventuella avvikelser till kommunstyrelsen.  
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7.  Övergångsregler 
Befintliga reverser och räntederivat mellan Göteborgs Stad och bolagen, liksom bolagens 
egna externa räntederivat, löper till förfall. 

Vid beräkning av riskramarna för 3.1 finansieringsrisk och 3.2 ränterisk inkluderas 
bolagens egna externa lån och räntederivat.  
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Utdrag ur KF Handling 2012 nr 74 (2012-05-31): 

Efter beslut i kommunfullmäktige (§ 19 Dnr 0957/08) har nämnder och bolag 
under ledning av idrotts- och föreningsnämnden utarbetat förslag till nya 
riktlinjer för hantering och upplåtelse av främst skollokaler för övernattning vid 
idrottscuper och andra föreningsevenemang för ungdomar.  
 

Riktlinjen är ett resultat av uppdrag från kommunfullmäktige. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden,  
grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
 

Bakgrund 
Utdrag ur KF Handling 2012 nr 74 (2012-05-31): 

 
2010-12-08 fick stadskansliet i uppdrag att återkomma med förslag på ett tydligt 
huvudmannaskap som förfogar över lokalerna för övernattningsverksamheten vid 
ungdomsevenemang.  
 

Denna riktlinje är ett resultat av kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret 
(dåvarande stadskansliet), där ärendet innefattade förslag till organisering, 
ansvarsfördelning, nya riktlinjer, reglementsjusteringar samt ekonomiska konsekvenser. 
 
Riktlinjen har i samband med aktualitetsprövning 2020 (dnr 0110/20) överförts till ny 
mallstruktur. 
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Riktlinje 
 

Övergripande mål för verksamheten 
Barn- och ungdomsevenemang i form av idrottscuper och andra större 
föreningsarrangemang är mötesplatser för ungdomar från olika länder och kulturer. Dessa 
evenemang har också betydelse för Göteborg som turist- och evenemangsstad. Enkla men 
säkra övernattningsmöjligheter är nödvändigt för arrangören att erbjuda. Nedanstående 
nämnder ska därför samverka och underlätta för arrangörernas planering och 
genomförande utifrån denna helhetssyn. Riktmärke ska vara att staden kan erbjuda 
nödvändigt antal f.n. ca 21 000 samtidiga och säkerhetsklassade övernattningsplatser. 

 
Avgränsning och prioritering 
Verksamheten vänder sig till barn- och ungdomar till och med 26 års ålder. 

1. Föreningar/organisationer som är registrerade och bidragsberättigade för 
kommunala bidrag via idrotts- och föreningsnämnden eller sociala 
resursnämnden får hyra skollokaler för arrangemang som kräver övernattning.   

2. Föreningar/organisationer som inte uppfyller p.1 men som uppfyller kraven enligt 
förordningen (2001:1 060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer får hyra 
skollokaler för arrangemang som kräver övernattning. 

3. Övriga föreningars/organisationers önskemål om förhyrning prövas från fall till 
fall utifrån syfte och planerad verksamhet som är associerad till tänkt 
övernattning.  

Om det finns flera intressenter för samma lokaler vid samma tidpunkt i en skola bör 
förening/organisation som ska genomföra det största ungdomsevenemanget ges 
företräde. 
 

Ansvarsfördelning mellan berörda nämnder 
Generellt gäller att stadens lokaler inte får hyras ut för övernattning om inte lokalerna 
uppfyller myndighetskrav bland annat lägsta hotellstandard. 
 
Idrotts- och föreningsnämnden 

• Samordnar och administrerar övernattningsverksamheten i skolor m.m. samt 
andra frågor tillhörande idrottscuper eller stora ungdomsevenemang i 
föreningsregi. Svarar för kvalitetssäkring och uppföljning av evenemangen. 
Nämnden är arrangörens samordnande kontakt med staden. 

• Bedömer behovet av antal säkerhetsklassade övernattningsplatser och samråder 
med lokalnämnden om detta. 

• Svarar för att arrangörerna får tillgång till lämpliga säkerhetsutbildningar samt får 
information om ansvarsfördelningen inom kommunen. 

• Beslutar om taxor gentemot arrangör och svarar för att överenskommelser nås 
med berörda nämnder beträffande intern ersättning för gästnätter och extra 
lönekostnader. 
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• Överlägger med kranskommunerna om deras tillgängliga resurser för 
övernattning, tillgång till planer och hallar m.m. vid stora ungdomsevenemang. 

• I samverkan med berörda nämnder och bolag koordinerar nämnden stadens 
insatser i samband med ungdomsevenemang.  
 

Lokalnämnden 

• Tillgängliggör nödvändigt antal (skol-)lokaler som uppfyller myndighetskrav för 
övernattning f.n. ca 21 000 samtidigt övernattande ungdomar. Lokalnämnden 
ansvarar för att nödvändiga säkerhetsrelaterade investeringar görs. Vidare 
ansvarar nämnden för att lokalerna är besiktigade och larmrevisioner genomförda 
enligt vedertaget regelverk. 

• Planerar och samordnar insatser för fastighetsunderhåll och säkerhetsklassade 
övernattningslokaler för ungdomsevenemang i samråd med berörda nämnder. 

• Upprättar och ajourhåller i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 
grundskolenämnden och utbildningsnämnden en förteckning över vilka skolor 
och lokaler som kan användas för övernattning. 

Ovanstående innebär att ombyggnads- och reparationsarbeten planeras med stor 
tidsmässig noggrannhet för att inte påverka möjligheten till övernattning i lokalerna under 
evenemang.  
 
 
Grundskolenämnden och utbildningsnämnden 

• Grundskolenämnden och utbildningsnämnden vars skollokaler är anpassade för 
övernattningsverksamhet ska tillgängliggöra dessa lokaler till arrangör enligt 
årliga överenskommelser med idrotts- och föreningsnämnden. 
Upplåtelseskyldigheten gäller även kök och matsalar med möblering och 
utrustning. Detta förutsätter att känslig och/eller attraktiv utrustning skyddas eller 
plockas bort. Särskilt känslig köksutrustning kan uteslutas ur avtalet men får inte 
omöjliggöra god livsmedelshygien. 

• Grundskolenämnden och utbildningsnämnden ansvarar för att tillräcklig 
vaktmästarservice finns att tillgå för arrangören och utifrån nämndens egna krav. 

• De lokaler som hyrs ut besiktigas av såväl arrangör som uthyrare vad gäller 
skick, skador och städning före och efter evenemanget. Eventuella skador på 
byggnad eller inventarier samt bristande städning som konstateras efter 
genomfört evenemang ersätts av förhyraren. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Reglera kommunstyrelsens remittering av ärenden till Göteborgs Stads nämnder och 
styrelser. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Dessa riktlinjer gäller för kommunstyrelsens remittering av ärenden till Göteborgs Stads 
nämnder och styrelser. Vid remittering till andra aktörer bör riktlinjerna följas så långt det 
är möjligt. Riktlinjerna gäller även för remittering av motioner.  

Bakgrund 
Dessa riktlinjer trädde ikraft den 8 november 2012. I och med ikraftträdandet av dessa 
riktlinjer upphörde dokumentet Riktlinjer för remittering av ärenden inom Göteborgs 
Stads förvaltning (Kommunstyrelsen 1989-03-22, 257 § cirkulärskrivelse nr 98 samma 
dag till kommunens nämnder och bolag) att gälla.   

Lagbestämmelser 
Kommunallagen 5 kap. 26–38 §§, 5 kap. 42 §, 5 kap. 50–51 §§  
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Riktlinje 
1. Reglerna om beredning av ärenden i 5 kap. 26–38 §§, 5 kap. 42 §, 5 kap. 50–51 §§ 

kommunallagen utgör överordnade bestämmelser för kommunstyrelsens 
remissarbete. Därutöver ska remissarbetet bedrivas så rationellt och restriktivt som 
möjligt utan att avkall görs på kraven på inflytande och demokrati i den kommunala 
verksamheten.  
 

2. Som huvudregel ska remissyttranden bara begäras från de nämnder och bolag som 
bedöms vara direkt berörda. Nämnder och styrelser som sköter obligatoriska 
uppgifter enligt speciallagstiftning ska normalt alltid höras. Synpunkter ska som 
huvudregel inhämtas på nämnd- eller styrelsenivå. Synpunkter kan dock inhämtas 
informellt eller på förvaltnings- eller bolagsnivå om remisstiden inte medger nämnd- 
eller styrelsebehandling av ärendet eller om andra särskilda omständigheter 
föreligger. Detta ska i så fall uppmärksammas i samband med att ärendet behandlas 
av kommunstyrelsen.  
 
Inför kommunfullmäktiges beslut enligt 10 kap 3 § kommunallagen, i frågor som rör 
avfalls- och VA-området, ska kretslopps- och vattennämnden ges möjlighet att avge 
yttrande.  
 
Motioner ska som huvudregel alltid remitteras till berörda nämnder och styrelser.  
 

3. Remisser från statliga och andra organ utanför kommunen bör, då ingen 
kommunledningsaspekt finns i ärendet, besvaras direkt av den nämnd eller det bolag 
som handhar den berörda verksamheten. I dessa fall ankommer det på berörd nämnd 
eller styrelse att höra de verksamheter som är aktuella.  
 

4. I frågor som berör i princip alla stadens nämnder och/eller styrelser, t ex IT-frågor, 
bör ett urval av nämnder och/eller styrelser höras. Samma sak gäller frågor som rör 
de verksamheter som sköts av socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och 
Hisingen. Vid urvalet bör även respektive socialnämnds särskilda ansvar beaktas. 
Extern remittering bör i förekommande fall övervägas.    
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5. Remissyttranden från nämnder, styrelser och övriga ska så långt möjligt uppfylla 
följande formella krav:   
 

• När en nämnd eller styrelse yttrar sig över en rapport eller utredning ska 
nämnden disponera sitt svar efter rapportens/utredningens disposition. 

• Nämnden eller styrelsen ska lämna en sammanfattning över sitt yttrande på 
högst en A4-sida. Syftet är att en sådan sammanfattning ska kunna lyftas in i 
det sammanfattande beslutsunderlaget.  

• Nämnden eller styrelsen ska om möjligt och vid motioner alltid ange 
huruvida den tillstyrker, avstyrker eller avstår från att ta ställning till 
förslagen i ärendet samt hur nämnden anser att förslagens eventuella 
kostnadskonsekvenser bör hanteras. Det ska även vara möjligt att använda 
svarsformen besvara, som i till exempel "anse motionen besvarad".   

• Nämnden eller styrelsen ska i svaret utgå från respektive nämnd eller 
styrelses förutsättningar och analyser.   

• Nämnden eller styrelsen skall tydligt ange i vilken mån yrkanden, yttranden 
eller reservationer förelegat vid nämndbehandlingen av ärendet.   

• Protokollsutdrag ska alltid bifogas.  

Följande dimensioner ska alltid kommenteras:   

• Ekonomisk  
• Ekologisk 
• Social 

Samtliga dimensioner är obligatoriska och ska kommenteras. Om inga synpunkter 
finns ska uttryckligen anges att inga särskilda aspekter på frågan funnits utifrån dessa 
dimensioner. 

 



 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers 
livsvillkor år 2017–2022 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 
Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 
Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 
De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Syftet med planen som ska gälla i 4 år efter att den antagits av kommunfullmäktige är att 
säkerställa att personer som definierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner 
eller queera, liksom övriga göteborgare, har möjligheter att ta del av stadens tjänster och 
service och att hbtq-personer som arbetar i staden erbjuds en god arbetsmiljö. Den utgår 
från ett arbetsgivar-, verksamhets- och medborgarperspektiv 

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för alla stadens nämnder och styrelser. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden till och med 2022-12-31. 

Bakgrund 
Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar de 
mänskliga rättigheterna för alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt hållbar stad 
förutsätter att ingen diskrimineras och att alla har möjlighet att fullt ut vara sig själva i 
livets alla skeden. Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor är ett svar på 
kommunstyrelsen uppdrag från 2015-10-21 om att ta fram ett åtgärdsprogram utifrån 22 
rekommendationer som lämnas i rapporten Normbrytande liv i Göteborg – lägesrapport 
om hbtq-personers livsvillkor 2014. Normbrytande liv i Göteborg belyser dels hbtq-
personers erfarenheter av bemötande i staden, dels situationen för hbtq-personer anställda 
i Göteborgs Stad. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2020 §27 att förlänga giltighetstiden för 
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017–2021 till 31 
december 2021. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att ta fram en ny uppdaterad 
rapport om HBTQ-personers livsvillkor till grund för den nya planen. Med anledning av 
arbetet med rapporten förlängs planens giltighetstid till 31 december 2022 i samband med 
aktualitetsprövningen 2020. Vid aktualitetsprövningen 2020 har fullmäktiges uppdrag 
(dnr 1322/20) till kommunstyrelsen att revidera planen så att de mål som tidigare ägts av 
stadsdelsnämnd eller social resursnämnd tilldelas annan ansvarig nämnd omhändertagits. 
Planen har i samband med aktualitetsprövningen arbetats in i stadens mall för planerande 
styrande dokument. 

Koppling till andra styrande dokument 
Planen är stadens första styrdokument med ett uttalat syfte att förbättra hbtq-personers 
mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och innebär en konkretisering av Handlingsplan 
för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad1  utifrån ett hbtq-perspektiv. 

 
1 KF Beslut 2016-06-02  
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Planens mål knyter an till det övergripande målet i handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter: Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och 
främja likabehandling. Planen har också synkroniserats med stadens kommande plan; 
Plan för stadens jämställdhetsarbete2 . 

Planen har tagits fram i en medskapande process 
Planen är framtagen i en medskapande process där Göteborgs Stads HBTQ-råd och 
medarbetare från stadsdelar, fackförvaltningar och bolag med särskilt ansvar för utpekade 
ansvarsområden i rekommendationerna har deltagit och där stadsledningskontoret haft en 
samordnande roll. 
 
Göteborgs Stads HBTQ-råd och övriga berörda aktörer i staden har i processen bidragit 
med kunskap, erfarenheter och förslag som kompletterar rapportens rekommendationer. 
Dialog om planens upplägg har även förts under en workshop med hela Göteborgs Stads 
HBTQ-råd och på ett öppet seminarium under West Pride 2016. 

Uppföljning av planen 
Uppföljning av åtgärderna för de olika temaområdena sker med hjälp av de indikatorer 
som är angivna i den matris som finns i slutet av planen. I flera fall anges endast om 
åtgärden är genomförd eller inte. 
 
Uppföljningen kommer särskilt att fokusera på de åtgärderna som är nya. Men även de 
åtgärder som redan är under genomförande kommer att ingå i det samlade resultatet av 
uppföljningen. 
 
En processuppföljning av planen sker på stadenövergripande nivå efter en tvåårsperiod 
för att följa hur genomförandet av olika åtgärder fortskrider och för att skapa möjlighet att 
vidta eventuella justeringar av planen.  
 
Efter det att planens tidsperiod löpt ut görs en utvärdering av planen utifrån kriterierna 
måluppfyllelse, relevans och effekter. Utvärderingen ska innehålla kvalitativa inslag och 
bl a fånga upplevda effekter bland hbtq-personer i Göteborg. Utvärderingen kommer 
sedan att ge vägledning i det fortsatta arbetet för att säkerställa hbtq-personers mänskliga 
rättigheter.   

 
2 Beräknas att tas upp i KS och KF under 2017 
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Definitioner 
 
Inom hbtq-området finns ett flertal begrepp som knyter an till sexualitet och 
kön/könsidentitet: 
 
Hbtq – ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera 
Hbt – i svensk lagstiftning regleras endast sexuell läggning och könsöverskridande identitet (hbt) 
Sexuell läggning – tre stycken: heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet 
Homosexualitet – förmåga att bli förälskad i och attraherad av någon av samma kön 
Heterosexualitet – förmåga att bli förälskad i och attraherad av någon av motsatt kön 
Bisexualitet – förmåga att bli förälskad i och attraherad av både män och kvinnor 
Queer - ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av 
heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en 
önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig. 
Kön – med kön avses ofta biologiskt och juridiskt kön. I Sverige finns bara två juridiska kön. 
Genus – är socialt och kulturellt kön, det vill säga de egenskaper samhället kopplar till kvinnor 
respektive män.  
Könsidentitet – är en persons självidentifierade, självupplevda kön. Det är alltid den enskilde 
personen som har rätten att identifiera sin könsidentitet. 
Könsuttryck – är hur en person uttrycker sitt kön, exempelvis genom kläder, frisyr och kroppsspråk. 
Transpersoner – ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer 
sig från det juridiska och biologiska kön som registrerades vid födseln. Begreppet handlar inte om 
sexuell läggning utan transpersoner kan vara hetero-, homo- eller bisexuella. Exempel på 
undergrupper är transsexuella (transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i 
Sverige, 2016, är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridisk kön och underlivskirurgi), 
transvestiter (personer som mer eller mindre ofta använder ett annats köns könsuttryck, som kläder, 
kroppsspråk, röstläge och andra attribut), intergender (personer som identifierar sig bortom 
könskategorierna man och kvinna) icke-binär (personer som identifierar sig som mellan, bortom 
eller med båda könskategorierna kvinna och man) och intersexuella (personer med ett medfött 
tillstånd i vilket könskromosomerna eller könsorganens utveckling är atypiska)  
Cispersoner – ett begrepp som används för personer vilkas könsidentitet och könsuttryck stämmer 
överens med personernas biologiska och juridiska kön. Cis är latin och betyder ”på den här sidan 
om” och betyder att ens juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet är av samma slag.  
En cisperson är i den meningen motsatsen till en transperson. 
Heteronormen – är ett förgivettagande av att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är det 
naturliga och önskvärda. I heteronormen ingår också föreställningen om att det bara finns två kön 
(tvåkönsnormen), att alla är cispersoner och att bara kvinnor och män kan bli kära i varandra.  
Normkritik – är ett ifrågasättande av föreställningar om vad som anses vara normalt respektive 
avvikande. Normkritiken används för att synliggöra exkluderande och diskriminerande strukturer. 
Fokus riktas mot det som uppfattas som ”normalt” istället för mot dem som bryter mot normen 
Normmedvetenhet – utifrån en normkritisk analys går det t ex att arbeta normmedvetet 
Intersektionalitet – ett analytiskt begrepp som används för synliggöra hur olika maktordningar 
samverkar. Används vanligtvis i Sverige för att utifrån samspelet mellan diskrimineringslagens sju 
grunder studera hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls.  
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Ramverk för stadens hbtq-arbete 
Arbetet med att förbättra hbtq-personers livsvillkor utgår från FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 3Utgångspunkten är att alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter och att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och 
ömsesidigt förstärkande.  Jämfört med flera andra grupper kan efterlevnaden av hbtq-
personers mänskliga rättigheter konstateras vara låg. Bland annat är sexuella handlingar 
mellan personer av samma kön fortfarande kriminaliserat i ett 80-tal länder, i några även 
belagt med dödstraff. 4 Trots motstånd från flera länder att formalisera hbtq-personers 
rättigheter, antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en första resolution år 2011 som 
betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller 
könsidentitet. Ytterligare två resolutioner har därefter antagits gällande rätten att inte 
utsättas för våld eller diskriminering på grund av sexuell läggning eller  
könsidentitet.5  
 
Även Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna innehåller till viss del rättsligt stöd 
vad avser hbtq-personers rättigheter. På grund av att det rättsliga skyddet för hbtq-
personers rättigheter är splittrat och inkonsekvent tog Internationella juristkommissionen 
och Internationella enheten för mänskliga rättigheter fram de så kallade Yogyakarta-
principerna år 2006. Syftet var att skapa en sammanhållen internationell tillämpning av 
staters skyldigheter när det gäller brott mot mänskliga rättigheter på grund av sexuell 
läggning och könsidentitet. I dessa konstateras att sexuell läggning och könsidentitet är en 
integrerad del av varje enskild persons värdighet och mänsklighet och får inte utgöra en 
grund för diskriminering eller övergrepp. 6 

Nationellt 
I Sverige avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön år 1944. 
Men även om sexuella handlingar inte längre var straffbara så dröjde det fram till år 1979 
innan Socialstyrelsen beslutade att homosexualitet inte längre skulle klassificeras som 
sjukdom. Från år 1987, då homosexuell läggning (senare ändrat till sexuell läggning) 
lades till bland diskrimineringsgrunderna om olaga diskriminering, har rättigheterna för 
homosexuella, bisexuella och transpersoner stärkts avsevärt i Sverige. Könsöverskridande 
identitet eller uttryck blev en diskrimineringsgrund 2009.  
 
I planen används både begreppet hbt och hbtq. I svensk lagstiftning regleras endast 
sexuell läggning och könsöverskridande identitet (hbt). Begreppet queer har däremot 
ingen juridisk status men används av hbtq-samhället. I likhet med FN:s konvention om 
avskaffandet av rasdiskriminering (1965), konventionen om avskaffandet av all slags 

 
3 Antogs av FN:s generalförsamling 10 december 1948. 
4 2015 var sexuella handlingar mellan personer av samma kön kriminaliserade i 79 länder. I sju 
länder riskerade personer som har sex med någon av samma kön samma år dödsstraff 
International, Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association och RFSL, 2015 
5 Resolutioner angående sexuell läggning och könsidentitet tagna av FN:s råd för mänskliga 
rättigheter 2011, 2014, 2016 
6 Yogyakartaprinciperna - Principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga 
rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet (www.regeringen.se) 
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diskriminering av kvinnor (1979), konventionen om barnets rättigheter (1989) och 
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (2006), har den svenska 
diskrimineringslagstiftningen utformats för att säkerställa att alla åtnjuter lika rättigheter. 
Både konventioner och kompletterande svensk lagstiftning har tillkommit för att 
synliggöra och stärka grupper och personer som annars riskerar att exkluderas eller 
diskrimineras.7 Bland annat trädde ett särskilt tillägg till den svenska regeringsformen om 
skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning i kraft år 2011. 8 
 
Från och med 2017-01-01 utvidgas diskrimineringslagen till att omfatta skyldighet att 
arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 9 
Sveriges första nationella hbt-strategi togs fram år 201410. I slutet av 2016 ska en 
utvärdering av strategin redovisas för regeringen. 
 

Kommunal nivå 
I Göteborgs Stad ska de mänskliga rättigheterna genomsyra stadens alla verksamheter11 
och alla i Göteborgs Stad ska erbjudas likvärdig service och tjänster.12 Sedan 2012 har 
samtliga nämnder och styrelser haft i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder. Andra styrdokument som har bäring på arbetet med 
att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter är bl a Göteborgs Stads riktlinjer mot 
våld i nära relationer13, Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer14 och Göteborgs 
Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy15 . 
 
Som en del i arbetet med att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter beslutade 
kommunfullmäktige 2013-10-10 att inrätta ett kommunalt hbtq-råd. 16 Göteborg Stads 
HBTQ-råd är kommunstyrelsens samrådsorgan med hbtq-Göteborg och ska genom 
delaktighet och medskapande bidra till att säkerställa hbtq-personers mänskliga 
rättigheter genom att bland annat öka integreringen av ett hbtq-perspektiv i stadens 
verksamheter.17  
 
2016 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram centrala riktlinjer 
för hur personer som inte definierar sig enligt de traditionella könskategorierna man eller 
kvinna ska inkluderas i statistik, enkäter och formulär som staden förfogar över.18  
För att motverka ett förbiseende av hbtq-personer i åtgärder riktade till ”alla” har ett 
normkritiskt förhållningssätt etablerats i staden för att motverka diskriminering och 
exkludering. Istället för att sätta fokus på den som bryter mot normen, synliggörs 

 
7 Diskrimineringslag 2008:567 
8 Prop. 2009/10:80 s. 154 
9 Prop. 2015/16:135 
10 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck, Regeringen 2014 
11 Göteborgs Stads budget 2016, Göteborgs Stads budget 2017 
12 Reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder, gällande from 2016-01-20 
13 KF Beslut 2016-10-13    
14 KF Beslut 2014-04-24  
15 KF Beslut 2014-02-06 
16 KF Beslut 2013-10-10 
17 Reglemente för Göteborgs Stads HBTQ-råd, Dnr 0950/12 
18 KS Beslut 2016-03-16 
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uteslutande strukturer och förgivettagna normer.  I Göteborgs stads budget finns flera 
uppdrag om att höja den normkritiska kompetensen i staden.19 

Rapporten Normbrytande liv i Göteborg  
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-10-21 ligger rekommendationerna20 i rapporten 
Normbrytande liv i Göteborg – en lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014 till 
grund för Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. I rapporten slås det fast att det 
trots en stabil heteronormativitet i Göteborgssamhället finns möjlighet för många hbtq-
personer att leva ett gott liv i Göteborg. Bilden är dock flertydig. Rapporten indikerar 
bland annat att den risk att utsättas för diskriminering, psykisk ohälsa, våld/hatbrott och 
en bristande observans i bemötande som konstaterats drabba hbtq-personer nationellt och 
internationellt även går att finna i Göteborg.21 Medarbetare i Göteborgs stad riskerar att 
exponeras för kränkande tillmälen, det råder brist på normkritisk kompetens inom staden 
och hbtq-personer i Göteborg delar den misstro mot samhällsinstanser som nationella 
undersökningar visat finns. 22 Som särskilt angelägna utvecklings-områden i Göteborgs 
Stad lyfter rapporten fram åtgärder för våldsutsatta hbtq-personer, höjd normkritisk 
kompetens, förbättrad arbetsmiljö för hbtq-personer anställda i staden samt förbättrade 
förutsättningar för civilsamhället. 
 
Bland de som definierar sig som hbtq-personer finns människor med en rad olika 
egenskaper och förutsättningar. För att fånga mångfalden är ingången i Normbrytande liv 
i Göteborg intersektionell och normkritisk.  

Anvisningar hur planen ska användas 
Rekommendationerna i Normbrytande liv i Göteborg har av Göteborgs Stads HBTQ-råd 
delats in i fem temaområden: Utsatthet/Diskriminering, Mötesplatser/Inkluderande rum, 
Föreningsliv, kommunikation och HR/Kompetens.   
För varje temaområde följer en beskrivning av de livsvillkor som ligger till grund för den 
dialog som förts mellan staden och Göteborgs Stads HBTQ-råd angående planens 
åtgärder. Från Göteborgs Stads HBTQ-råd är det ledamöter som representerar hbtq-
Göteborg som deltagit i dialogen. I rådet sitter även representanter för politiska partier. 
Dialogen har fokuserat på identifierade utvecklingsområden i Göteborgs Stad. Då det 
ännu till stor del saknas data på området, både lokalt och nationellt, refereras även till 
internationella studier. 
 
Efter varje temaområde redovisas temaområdes mål samt nya åtgärder som initieras i och 
med planen.  
 

 
19 Göteborgs stads budget 2016 och 2017 
20 Bilaga 1 Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 
21 Normbrytande liv i Göteborg – lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor, Göteborgs Stad, 
2014 
22 Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver 
förändras, 
    RFSL, 2013 
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I slutet av planen finns en matris med en sammanställning av samtliga åtgärder. För varje 
temaområde finns mål formulerade som åtgärderna syftar till. Den kortsiktiga effekten av 
åtgärderna förväntas att uppnås under planens giltighetstid, alltså 4 år.  
Som en väsentlig del av planarbetets medskapande process har befintliga uppdrag i staden 
identifierats och samordnats med planens åtgärder, vilket framgår i matrisen. I matrisen 
finns även angivet indikatorer för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll, tidsplan, samt 
ansvariga för genomförandet av åtgärden samt uppföljningsansvariga. 
Modellen nedan visar på ett överskådligt sätt matrisens upplägg: 
 

Temaområde utifrån indelningen av rekommendationerna i Normbrytande liv i 
Göteborg 

 

Mål som åtgärderna syftar till  Förväntad kortsiktig effekt: vad som förväntas att uppnås 
under planens giltighetstid (4 år) 

Förväntad långsiktig effekt: vad som förväntas att uppnås 
på längre sikt och på en samhällsnivå 

Uppföljning 

 

Ansvarig: SLK 
Åtgärder Ansvarig för 

genomförandet 
Indikatorer  Integrering 

befintliga 
uppdrag/processer 

Tidsplan 

 
Åtgärder som identifierats av 
aktörer i staden och HBTQ-
rådets representanter utifrån 
rekommendationerna i 
Normbrytande liv i Göteborg  

Ansvariga 

nämnder/styrelser 
för åtgärdernas 
genomförande 

Indikatorer 
som mäter om 
utvecklingen 
går åt rätt håll 
enligt mål och 
förväntade 
effekter 

Beskrivning av 
befintliga 
uppdrag/processer 
som åtgärden 
samordnats med 

När åtgärden  

ska genomföras 
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Plan för att förbättra hbtq-
personers livsvillkor 
Temaområde: Utsatthet/diskriminering 
De formella rättigheterna för hbtq-personer i Sverige har gradvis stärkts de senaste 
decennierna. Det har följts av en betydligt mer positiv attityd och vilja att förbättra hbtq-
personers livsvillkor bland svenskar.23 Men bilden är inte entydig. År 2015 rankades 
Sverige som sjätte bästa land i Europa när det gäller hbtq-personers mänskliga rättigheter 
för att år 2016 hamna på tolfte plats.24 I den hittills största undersökningen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor på europeisk nivå, utförd av 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA 2013, uppgav 35 procent av de svenska 
hbtq-personerna som deltog att de känt sig diskriminerade det senaste året. Studien visar 
att transpersoner, liksom unga, genomgående är särskilt utsatta. 25  
 
FN:s konventionsövervakande organ har ett flertal gånger påpekat att Sverige brister i att 
kartlägga och åtgärda minoriteters livsvillkor. När det gäller hbtq-personer saknas i stor 
utsträckning både kvantitativ och kvalitativ data vilket innebär att hbtq-personers 
utsatthet tenderar att inte bli synliggjord. 
 
I de svenska studier som ändå genomförts har det bl a kunnat påvisas att hbtq-personer 
har en signifikant sämre hälsa och att självmordsstatistiken är betydligt högre bland hbtq-
personer än bland heterosexuella och cispersoner. 26 Särskilt allvarligt är det för 
transpersoner.27  
 
De troligaste orsakerna till den psykiska ohälsan bland homo-, bisexuella och trans-
personer är enligt rapporter från Statens folkhälsoinstitut och Ungdomsstyrelsen 
kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och hot om våld och våld. 28 Ett 
heteronormativt bemötande och en okunnig och felaktig hantering i samband med 
brottsutsatthet har bidragit till misstro mot polis, socialtjänst och åklagare bland hbt-

 
23 SOM-insitutet 1998-2016 
24 Rainbow Europe 2016, ILGA Europa (en icke-statlig paraplyorganisation med 422 
organisationer  
   från 45 europeiska länder). Asylsökande hbtq-personers möjlighet till skydd i Sverige samt andra 
länders höjda 
   ambitionsnivå har identifierats som några av faktorerna bakom resultatet 
25 European Union LGBT survey - Results at a glance, FRA: EU - LGBT survey, 2013. I 
undersökningen deltog    93 000 hbtq-personer i 28 länder (samtliga 27 EU-stater samt 
Kroatien).  
26 Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer, 
Folkhälso    Myndigheten, 2014  
27 Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland 
transpersoner i  
   Sverige, Folkhälsomyndigheten, 2015 
28 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck   Regeringen, 2014, (FHI A 2005:19, R 2006:08, R 2008:25 och Ungdomsstyrelsen 
2010:2) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results
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personer.29 Anmälningsbenägenheten hos hbtq-personer som utsatts för våld i nära 
relationer är också mycket låg, med ett beräknat mörkertal på 95-97 procent30.   

Hbtq i Göteborg 
I Normbrytande liv i Göteborg konstateras att den utsatthet som många hbtq-personer 
upplever kan förstås i relation till heteronormen; det är så att säga i mötet med normen 
utsattheten uppstår. De kommunala verksamheterna är uppbyggda utifrån en 
heteronormativ förståelse – och riskerar på så vis att inte organisera eller tillhandahålla 
service till personer som bryter mot ett förgivettagande om medborgaren/brukaren som 
heterosexuell och cisperson. Detta är särskilt allvarligt då det gäller våldsutsatthet. 
Begreppet våld i nära relationer konstateras i praktiken ha kommit att betyda mäns våld 
mot kvinnor.31 Personer som bryter mot normer runt kön och sexuell läggning riskerar att 
falla  mellan stolarna.  
 
I Normbrytande liv i Göteborg lyfts särskilt behovet av kunskap om hedersrelaterad 
utsatthet hos hbtq-personer fram.32 I synnerhet gäller det asylsökande hbtq-personer och 
unga hbtq-personer som riskerar att utsättas för våld och förtryck på grund av sin 
sexualitet, sitt könsuttryck och/eller sitt normbrytande beteende. I kontakter med 
myndighetsrepresentanter kan en ensidig heteronormativ tolkning av hedersrelaterat våld 
och förtryck riskera att försätta den unga hbtq-personen i fara för våld eller för att tvingas 
ingå äktenskap. Det slås också fast att kunskap om hatbrott och kompetens att möta 
transpersoners utsatthet behöver förstärkas i staden.  
 
För att staden ska kunna erbjuda likvärdig service och tjänster framhåller Göteborgs Stads 
HBTQ-råd normkritisk kompetens som ett av de högst prioriterade utvecklingsområdena 
för staden.33 Särskilt betydelsefullt är detta i brukarnära verksamheter.  
 

Mål för temaområde Utsatthet och diskriminering 
Utifrån rekommendationerna i Normbrytande liv i Göteborg har ett antal åtgärder som 
syftar till att nå mål inom temaområdet Utsatthet och diskriminering definierats.  
Målen är: 

• Staden erbjuder våldsutsatta hbtq-personer adekvat skydd och stöd 
• Samordningen kring stödet till våldsutsatta hbtq-personer är utvecklat och 

förstärkt inom staden och mellan staden och andra aktörer som arbetar med 
våldsutsatta hbtq-personer 

• Stadens verksamheter arbetar aktivt och normkritiskt med att synliggöra 
exkluderande strukturer för att kunna erbjuda likvärdig service och tjänster 
 

Nya åtgärder inom Utsatthet och diskriminering 
I matrisen finns samtliga planens åtgärder angivna. Inom området Utsatthet och 
diskriminering är följande åtgärder nya för staden: 

• Genomför en studie om hbtq-personers våldsutsatthet 
• Tag fram en vägledning för att möta våldsutsatta hbtq-personer  
• Inrätta en jour- och stödverksamhet direkt riktad till hbtq-personer 
• Inrätta skyddade boenden för män, transpersoner och bisexuella och lesbiska 

kvinnor  

 
29 Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser…, RFSL 2013 
30 Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt, NCK 2009 
31 NCK 2009 
32 Normbrytande liv i Göteborg, Göteborgs Stad 2014 
33 Protokoll Göteborgs Stads HBTQ-råd, 2014-11-10 
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• Kompetenshöj medarbetare på kommunala bostadsbolag/störningsjourer i hbtq 
och heder  

• Kompetenshöj medarbetare på bl a HBV och stödboenden i hbtq och heder 
• Utöka ett Normmedvetet arbetssätt i stadens brukarnära verksamheter  
• Genomför en normkritisk granskning av tio grundskolor i staden  

Temaområde Mötesplatser och Inkluderande rum 
I den nationella hbt-strategin fastslås att följderna av att hbt-personer utsätts för olika 
former av kränkningar och våld i sin vardag leder till högre ohälsotal inom denna grupp.34   
De två vanligaste platserna för unga hbtq-personer att bli utsatta för hatbrott på är i skolan 
och på arbetet. Det är också vanligare att unga hbtq-personer än andra unga blir utsatta 
för våld i hemmet.35 
 
För att tillgodose grundläggande rättigheter hos unga hbtq-personer som är utanför ett 
sammanhang förespråkar Ungdomsstyrelsen att specifika mötesplatser och andra 
träffpunkter för unga hbtq-personer inrättas.36 Myndigheten ser detta som en viktig 
hälsofrämjande faktor. Betydelsen av en frizon kan vara särskilt angeläget för unga hbtq-
personer som kläms mellan att leva i en oförstående heteronormativ kontext i skola och 
samhälle och i ett familjeliv med starka hedersnormer. 
 
Svensk forskning som belyser äldre hbtq-personers livsvillkor är begränsad37 men 
internationell forskning påvisar att äldre homo- och bisexuella och transpersoner oroar sig 
mer för ålderdomen än heterosexuella och cispersoner. Oron handlar bl a om bli socialt 
isolerad och att i mötet med vården uppleva utsatthet.38 
 

Hbtq i Göteborg 
Enligt Normbrytande liv i Göteborg finns möjligheter att leva ett gott liv i öppenhet och 
trygghet som hbtq-person i Göteborg. Men flera av livsberättarna som kommer till tals i 
rapporten uppger att de inte kan vara självklara och öppna i livets alla delar. Vissa känner 
oro eller rädsla inför omgivningens eventuella reaktioner och hyser dessutom en 
vaksamhet och försiktighet. Långt ifrån alla upplever att de självklart kan hålla en partner 
i handen på stadens gator. De förgivettagna föreställningarna om kön och sexualitet är 
livsvillkor som deltagarna i rapporten uppger att de alltid måste förhålla sig till.39  
Rådet har lyft behovet av flera kommunala mötesplatser för unga hbtq-personer då 
särskilt utsatta ungdomar kan kräva myndighetsutövande insatser. Likaså är mötesplatser 
öppna för normbrytande liv oavsett exempelvis ålder, kön, funktionalitet eller etnicitet 

 
34 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck,  
   Regeringen, 2014 
35 Om unga hbtq-personers fritid, Ungdomsstyrelsen, 2012   
36 Hon, Hen, Han - En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt 
för unga transpersoner, Ungdomsstyrelsen, 2010  
37 Den internationella forskningen om äldre hbtq-personer. I: Bromseth J, Siverskog A,  
    red. LHBTQ-personer och åldrande. Nordiskt perspektiv, 2013 
38 Normen, identiteten, sexet och ålderdomen. I: Bromseth, J, Siverskog A,  
    red. LHBTQ-personer och åldrandet. Nordiska perspektiv, 2013 
39 Normbrytande liv i Göteborg, Göteborgs Stad, 2014 
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efterfrågade av hbtq-samhället i Göteborg 40 och en av de rekommendationer i 
Normbrytande liv i Göteborg som Göteborgs Stads HBTQ-råd prioriterat högst. 
Framför allt kan möjligheten till en mötesplats vara av stor betydelse för hbtq-personer 
som lever utan partner och/eller saknar familjeband.  
 
En förutsättning för hbtq-personers deltagande i exempelvis förenings- och idrottsliv är 
inkluderande toaletter och enskilda omklädningsrum. Göteborgs Stads HBTQ-råd 
framhåller därför att stadens fritidsansläggningar bör utformas på ett sådant sätt att 
exempelvis transpersoner ges möjlighet att delta i stadens utbud av fritidsaktiviteter och 
därmed uppnå bättre hälsa och ett ökat deltagande i samhällslivet.  

Mål för temaområde Mötesplatser och Inkluderande rum 
Utifrån rekommendationerna i Normbrytande liv i Göteborg har ett antal åtgärder som 
syftar till att nå mål inom temaområdet Mötesplatser och Inkluderande rum definierats. 
(se matris) 
Målen är: 

• Hbtq-personer har möjlighet att åtnjuta sina demokratiska rättigheter och aktivt 
delta i samhällslivet 

• Stadens toaletter och omklädningsrum är tillgängliga för personer som bryter mot 
könsnormer. 
 

Nya åtgärder inom Mötesplatser och Inkluderande rum 
I matrisen finns samtliga planens åtgärder angivna. Inom området Mötesplatser och 
Inkluderande rum är följande åtgärder nya för staden: 

• Inrätta i samverkan med civila samhället en mötesplats för hbtq-personer  
• Ta fram en plan för att göra stadens fritidsanläggningar tillgängliga för 

könsnormbrytare 

Temaområde Föreningsliv 
I den nationella hbt-strategin pekas föreningslivet ut som en väsentlig faktor för 
upprättandet av demokrati och mänskliga rättigheter.41  Ett aktivt deltagande i 
samhällslivet och känslan av att kunna påverka sin situation och sina levnadsförhållanden 
är viktiga förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv för alla medborgare. På samma 
sätt bidrar idrott och motion till en förbättrad folkhälsa.  
 
I strategin konstateras samtidigt att föreningsverksamheter som företräder en stark 
heteronorm riskerar att stänga ute hbtq-personer. Det finns bl a studier som pekar på att 
andelen unga hbtq-personer som deltar i en idrottsverksamhet är betydligt lägre jämfört 
med unga heterosexuella och unga  
cispersoner.42 Likaså har det konstaterats att traditionella normer om kön kan påverka 
både transpersoners självbild och deras möjligheter till idrottsutövande. 43 För att främja 

 
40 Göteborgs Stads HBTQ-råds Open Hearing, 2014-06-10 
41 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck,  
    Regeringen, 2014 
42 Ungdomsstyrelsen 2011 (Regeringens hbt-strategi, 2014) 
43 Vem får man vara i samhället - Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa, 
SFI 2008 
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hbt-personers lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet lyfter strategin fram 
det civila samhället och hbt-organisationernas specifika kunskaper och förändringskraft 
som viktiga faktorer.  
 

Hbtq i Göteborg 
Det civila hbtq-samhället i Göteborg är mångfacetterat och rymmer en mångfald av 
olikheter.44 Organiseringen inkluderar förutom ett socialt sammanhang även en frizon och 
en arena för politiskt pådrivande rättighetsarbete. Göteborgs Stads HBTQ-råd framhåller 
det civila samhällets betydelsefulla roll för ett öppet och inkluderande Göteborg. 
Samtidigt betonar rådet att civila samhället ska utgöra ett komplement till stadens 
verksamheter – och inte tillhandahålla tjänster och service som staden är ålagd att 
tillhandahålla.  
 
Till den specifika kunskapsbas som hbt-strategin refererar till, ingår en mängd olika 
normbrytande livserfarenheter. I Normbrytande liv i Göteborg beskrivs exempelvis det 
osynliggörande som kan omge hbtq-personer med funktionsnedsättning vilket det civila 
hbtq-samhället har uppmärksammat och organiserat sig för att möta. Hbtq-personer med 
funktionsnedsättningar bryter inte bara mot heteronormen utan även mot normativa 
föreställningar om funktionalitet, kropp och utseende. Inte sällan ses personer med 
funktionsnedsättningar av omgivningen som könlösa och asexuella.45  
För att erbjuda en likvärdig service och jämlika förutsättningar oavsett en persons 
egenskaper har Göteborgs Stads HBTQ-råd återkommande påtalat att staden behöver utgå 
från en normkritisk analys och ett intersektionellt förhållningssätt.46  
 
Hbtq-organisationer och föreningar i Göteborg har vittnat om att statistik, formulär och 
blanketter som är könsuppdelade utifrån kategorierna kvinna/man eller flicka/pojke 
utestänger personer som inte definierar sig enligt de traditionella könskategorierna. 
Följden blir bl a att personer som inte definierar sig som flicka/pojke eller kvinna/man 
saknar möjlighet att utifrån sin könsidentitet fylla i olika enkäter och formulär i staden. 
En liknande utformning av föreningsbidragsunderlagen medför att hbtq-föreningar inte 
kan redovisa sina medlemmar.47   
 
Från Göteborgs Stads HBTQ-råd har det framhållits att en stark heteronorm med inslag 
av trans- och homofobisk jargong verkar hindrande för hbtq-personer att på lika villkor 
delta i idrottsverksamheter.48 Idrottens uppdelning i dam- respektive herridrott, 
otillgängliga toaletter och omklädningsrum konstateras ytterligare begränsa ett deltagande 
för den som bryter mot könsnormer. 
 

 
44 De 13 ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd som representerar civila samhället var år 2013 
tillsammans 
   aktiva i drygt 40 olika nätverk, föreningar och organisationer 
45 Normbrytande liv i Göteborg, Göteborgs Stad, 2014 
46 Göteborgs Stads HBTQ-råds remissvar till Jämlikt Göteborg, 2016-09-30 
47 Göteborgs Stads HBTQ-råds yttrande till kommunstyrelsen, 2015-05-22 
48 Protokoll Göteborgs Stads HBTQ-råd, 2015-11-17 
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Mål för temaområde Föreningsliv 
Utifrån rekommendationerna i Normbrytande liv i Göteborg har ett antal åtgärder som 
syftar till att nå mål inom temaområdet Föreningsliv definierats. (se matris) 
Målet är: 

• Göteborgs föreningsliv är öppet och tillgängligt för hbtq-personer  
 

Nya åtgärder inom Föreningsliv 
I matrisen finns planens samtliga åtgärder angivna. Inom området Föreningsliv är 
följande åtgärder nya för staden: 

• Tag fram ett normkritiskt material om värdegrundsarbete för föreningar 
• Erbjud föreningar som erhåller stadens stöd utbildningar i antidiskriminering och 

normkritik  

Temaområde Kommunikation 
Tillgång till samhällsinformation är en förutsättning för att medborgare ska kunna åtnjuta 
sina rättigheter och få sina behov tillgodosedda. Diskrimineringslagens så kallade 
bemötandeparagraf (§17) är tydlig med att offentliganställda är förbjudna att diskriminera 
i bemötandet med allmänheten. Hemsidor, broschyrer och andra publicistiska material är 
kommunikation till medborgarna och kan därför betraktas som en form av bemötande.49  I 
de återkommande rapporter som RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter, publicerar om hbtq-personers tilltro till 
samhällsinstanser slås det fast att många hbtq-personer utgår från att de skulle bli negativt 
bemötta eller är osäkra på vilket bemötande de kan förvänta sig.50  

 

Hbtq i Göteborg 
I Normbrytande liv Göteborg redogörs för svårigheterna att på stadens hemsida hitta 
information relevant för hbtq-personer, exempelvis information om förskolor med hbtq-
kompetens. Rapporten indikerar att hbtq-personer istället väljer att söka information via 
sociala medier eller via personliga nätverk. Särskilt problematiskt är det med otillgänglig 
och bristande information vad gäller stödinsatser vid våldsutsatthet.51 
 
En normkritisk granskning av stadens hemsida år 2013 visade att personer som på olika 
sätt bryter mot normer om t ex sexualitet, funktionalitet, könsidentitet och etnicitet har 
svårare att hitta relevant information än de som tillhör normen. 52 Ett skäl till att 
informationen är bristfällig uppges vara att det delvis saknas verksamheter med den 
kompetens och de resurser som efterfrågas. Exempelvis saknas i Göteborgs Stad 
skyddade boenden med skalskydd för män, för transpersoner samt för lesbiska och 
bisexuella kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 
 
Göteborgs Stads HBTQ-råd har understrukit betydelsen av att det tydliggörs på stadens 
hemsida då t ex en verksamhet har ett normmedvetet arbetssätt. Men för att skapa tillit 

 
49 Vem är normal – Normkritik och webbpublicering, Göteborgs Stad, 2013 
50 Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser.., RFSL 2013 
51 Normbrytande liv i Göteborg, Göteborgs Stad, 2014 
52 Vem är normal – normkritik och webbpublicering, Göteborgs Stad, 2013 
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måste innehållet på webben vara överensstämmande med den service och de tjänster som 
tillhandahålls.53 

 

Mål för temaområde Kommunikation 
Utifrån rekommendationerna i Normbrytande liv i Göteborg har ett antal åtgärder som 
syftar till att nå mål inom temaområdet Kommunikation definierats. (se matris) 
Målet är: 

• Stadens kommunikation inkluderar på ett tydligt sätt hbtq-personer 

Nya åtgärder inom Kommunikation 
I matrisen finns planens samtliga åtgärder angivna. Inom området Kommunikation är 
följande åtgärd ny för staden: 

• Utför en ny granskning av goteborg.se  

Temaområde HR och Kompetens 
Forskningen och därmed kunskapen om hur hbtq-personer har det på jobbet är begränsad. 
I en studie från Arbetslivsinstitutet år 2005 svarade mindre än 40 procent av de 
homosexuella och bisexuella som deltog i undersökningen att de var helt öppna på 
jobbet.54  
 
Två Novusundersökningar som LO låtit göra bland ett tvärsnitt av alla förvärvsarbetande 
på arbetsmarknaden visar att upplevelsen av att arbetslivet blivit öppnare ökat med tio 
procent från år 2011 till år 2015. År 2015 angav mer än 60 procent att det går att vara 
öppen med sin sexuella läggning och sin könsidentitet på arbetsplatsen.55 
Samtidigt pekar forskning på att upplevelsen av hur öppen och tillåtande arbetsmiljön är 
skiljer sig markant åt beroende på vilken sexuell läggning en person har. Exempelvis 
upplever homo- och bisexuella i betydligt högre grad än heterosexuella att det finns 
fördomar kring sexuell läggning bland arbetskamraterna.56  
 
En oreflekterad heteronormativ utgångspunkt riskerar både att osynliggöra anställda som 
är hbtq-personer och hbtq-personer som är brukare eller medborgare. En kartläggning av i 
vilken mån en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom 
socialtjänsten visar att det största problemet är homo- och bisexuellas osynlighet och att 
socialtjänsten i de flesta kontakter utgår från att alla lever ett heterosexuellt liv. Det 
vanligaste skälet till dåligt bemötande bottnar enligt kartläggningen inte i ovilja utan 
snarare om okunskap och en bristande observans om att det finns människor som inte 
lever ett heterosexuellt liv. Exempelvis kan frågor ställas på ett sätt så att homo- och 
bisexuella personer inte kan svara på dem. Den bild man ger av sig själv och sin 
livshistoria kan därmed bli felaktig beskriven. 57 

 
53 Workshops om innehållet i Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, Göteborgs Stad, 
2016-06-21 
54 Homo på jobbet – ute eller inne? Red. Inger Danilda, Arbetslivsinstitutet, 2005 
55 Öppenhet i arbetslivet – en jämförelse mellan två Novusundersökningar 2011 och 2015, LO, 
2015 
56 Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning, Carina Bildt, 
    Arbetslivsinstitutet, 2004 
57 Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2004 
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Hbtq i Göteborg 
Det saknas till stora delar kunskap om hur hbtq-personer anställda i Göteborgs Stad har 
det på jobbet. I en granskning av stadens jämställdhets- och likabehandlingsplaner som 
gjordes 2014 konstaterades att i de flesta planer som upprättas i staden ingår endast ett 
fåtal diskrimineringsgrunder. Förutom kön (kvinna, man) som är den 
diskrimineringsgrund som oftast finns med, har hälften av planerna även behandlat 
etnicitet (endast utrikes födda) och ålder. Några enstaka har nämnt ytterligare någon 
diskrimineringsgrund.58 
  
I Göteborgs Stads medarbetarenkät fanns år 2014 för första gången alternativet ”Annat” 
med som en tredje könskategori. På frågan om medarbetaren någon gång det senaste året 
upplevt kränkningar eller trakasserier på sin arbetsplats svarade 18 procent av dem som 
kategoriserade sig som ”Kvinna” ja. Av dem som kategoriserade sig som ”Man” var 
motsvarade siffra 16 procent. För kategorin ”Annat” låg siffran på 33 procent.59 Även i 
medarbetarenkäten för 2015 har gruppen ”Annat” ett klart lägre resultat än män och 
kvinnor på alla index- och kvalitetsområden.60 
 
I Normbrytande liv i Göteborg konstateras att det är av central betydelse att chefer och 
ledning i olika verksamheter, förvaltningar och bolag skapar förutsättningar för öppenhet 
på stadens arbetsplatser. Om en anställd hbtq-person inte kan vara öppen i brukarnära 
verksamheter finns det risk att inte heller brukare upplever att det är möjligt att vara 
öppna.61  Resultatet i Normbrytande liv i Göteborg indikerar även att det inom 
socialtjänsten i Göteborg finns en bristande observans och beredskap för personer som 
bryter mot normen. 
 
Brist på normkritisk kompetens i brukarnära verksamheter är enligt Göteborgs Stads 
HBTQ-råd särskilt allvarligt och behöver prioriteras högt. Rådet understryker att 
normkritik inte bara är en kunskapsfråga – utan kan också handla om attityder, 
värderingar och makt. 62 Istället för att fokusera på dem som bryter mot normen, betonar 
rådet att fokus bör ligga på strukturer som stänger ute och som i värsta fall diskriminerar.  
 

Mål för temaområde HR och Kompetens 
Utifrån rekommendationerna i Normbrytande liv i Göteborg har ett antal åtgärder som 
syftar till att nå mål inom temaområdet HR och kompetens definierats. (se matris) 
Målen är: 

• Hbtq-personer som arbetar i Göteborgs Stad har en god arbetsmiljö 
• Hbtq-personer erbjuds en professionell och likvärdig service och tjänster av 

Göteborgs Stad 
 

 
58 Granskning av jämställdhets- och likabehandlingsplaner för 2014 – ur ett arbetsgivarperspektiv,  
    Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2014 
59 Göteborgs Stads Medarbetarenkät 2014 
60 Göteborgs Stads Medarbetarenkät 2016 
61 Normbrytande liv i Göteborg, Göteborgs Stad, 2014 
62 Arbetsgruppsmöte Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, 2016-05-10 
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Nya åtgärder inom HR och Kompetens 
I matrisen finns samtliga planens åtgärder angivna. Inom området HR och Kompetens är 
följande åtgärder nya för staden: 

• Genomför en studie om arbetsmiljön för hbtq-personer anställda i staden  
• Säkerställ att normkritik ingår i stadens introduktionsutbildningar 
• Lägg till Normmedvetet ledarskap i det ordinarie utbudet av 

ledarskapsutbildningar 
• Säkerställ en normkritisk ingång i den kompetensutveckling staden centralt 

förfogar över 
• Inkludera ett kriterie om normkritisk kompetens vid ramavtalsupphandling av 

konsulttjänster för chefs- och medarbetarutveckling  
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Matris – sammanställning av samtliga åtgärder i planen. 
Nya åtgärder markeras med NY till vänster om åtgärden. 

Temaområde: Utsatthet och diskriminering  
Mål  
Staden erbjuder våldsutsatta hbtq-personer 
adekvat skydd och stöd 

Förväntad kortsiktig effekt: Bättre beredskap för att ge våldsutsatta/våldsutövande hbtq-personer stöd i staden 

Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personers tillit till samhällsinstanser ökar. 

Uppföljning 
Ansvarig: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för att 
följa upp området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

NY Genomför en studie om hur 
våldsutsattheten (våld i nära 
relationer, hatbrott och 
*hedersrelaterat våld och 
förtryck) för hbtq-personer ser 
ut i Göteborg. Studien ska även 
identifiera hur stödet för 
våldsutsatta hbtq-personer ser ut 
i staden. 

Socialnämnd Centrum  Studien, med framåtsyftande åtgärder, ska samordnas med 
SRF:s uppdrag att utifrån Göteborgs Stad plan mot våld i 
nära relationer 2014 - 2018 utreda hur ”Alla personer som 
lever med våld i nära relation får lika skydd, hjälp och stöd i 
staden utifrån sina individuella behov”.  
Samordnas med skrivning i Göteborgs Stads riktlinjer mot 
våld i nära relationer (KF 2016-10-13) om att ”stödinsatser 
kan behöva utvecklas” för grupper som på grund av 
bristande observans riskerar att förbises.  

2017- 2018 

*Hbtq-personers utsatthet vad gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck ska 
kartläggas. 

Kommunstyrelsen  * Ingår i kommunstyrelsens uppdrag 2016-03-30 till 
stadsledningskontoret att kartlägga det hedersrelaterade 
våldets omfattning och karaktär i Göteborgs Stad. 

2017 

NY Tag utifrån studien om hbtq-
personers våldsutsatthet fram en 
vägledning som kan användas 
inom socialtjänsten  

Socialnämnd Centrum En vägledning är 
framtagen 

Samordnas med Social Resursförvaltnings uppdrag utifrån 
målet ”Det finns en tydlig samverkan i staden som 
underlättar för personer som lever med våld i nära 
relationer” i Göteborgs Stad plan mot våld i nära relationer 
2014 - 2018 

Senast 2018 

Information om var/hur våldsutsatta hbtq-
personer kan få stöd publiceras på stadens 
hemsida. 

Nämnden för 
Konsument- och 
medborgarservice 
(sammankallande) 
Socialnämnd Centrum 

Information 
publicerad 

Samordnas med Social Resursförvaltnings uppdrag utifrån 
målet ”Information om våld i nära relationer är relevant och 
tillgänglig utifrån olika gruppers förutsättningar och behov.” 
i Göteborgs Stad plan mot våld i nära relationer 2014 - 2018 

Senast 2018 
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NY Inrätta skyddade 
boenden/boendeplatser med 
skalskydd för män, trans-
personer och lesbiska och 
bisexuella kvinnor som utsätts 
för våld i nära relationer. 

Socialnämnd Centrum Antalet platser på 
skyddat boende för 
hbtq-personer 

Samordnas med SRF:s uppdrag utifrån målet ”Alla personer  

 som är utsatta för våld i nära relationer och i behov av 
skyddat boende har tillgång till det” i Göteborgs Stad plan 
mot våld i nära relationer 2014 - 2018.  

Under planens 
giltighetstid. 

NY  Inrätta en jour- och 
stödverksamhet direkt riktad till 
hbtq-personer.  

I uppbyggnaden ska det civila 
samhället och Göteborgs Stads 
HBTQ-råd konsulteras. 

Socialnämnd Centrum Verksamheten 
inrättad 

Samordnas med Social Resursförvaltnings uppdrag utifrån 
målen ”Alla personer som lever med våld i nära relation får 
lika skydd, hjälp och stöd i staden utifrån sina individuella 
behov” i Göteborgs Stad plan mot våld i nära relationer 
2014 - 2018  och stadens uppdrag att ”verka för att stadens 
offentliga rum är öppna, trygga och tillgängliga för alla 
grupper i samhället under alla tider på dygnet” utifrån mål i 
Göteborg” i Göteborgs Stads program för det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet: Dialog 
och samarbeta  

Under planens 
giltighetstid.  

 

 

 

Temaområde: Utsatthet och diskriminering  
Mål  
Samordningen kring stödet till våldsutsatta 
hbtq-personer är utvecklat och förstärkt 
inom staden och mellan staden och andra 
aktörer som arbetar med våldsutsatta hbtq-
personer. 

Förväntad kortsiktig effekt: Bättre och bredare kompetens i staden vad gäller hbtq-personers utsatthet i 
arbetet mot våld. 
Förväntad långsiktig effekt: Bättre välbefinnande och hälsa för hbtq-personer utifrån vetskapen att det finns 
en samhällelig beredskap för den som utsätts för våld. 

Uppföljning 
Ansvarig: 
SLK 

Åtgärder 

 

Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för att 
följa upp området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 
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Utveckla ett samarbete kring 
kompetensutveckling och beredskap med 
aktörer som har specifik kompetens om 
hedersrelaterad våldsutsatthet hos hbtq-
personer. 

Socialnämnd Centrum 
(sammankallande)  

Utbildningsnämnden 

 Samordnas med SRF:s uppdrag utifrån målen ”Det finns en 
tydlig samverkan i staden som underlättar för personer som 
lever med våld i nära relationer” och ”Förekomst av våld i 
nära relationer upptäcks i ett tidigt skede ” i Göteborgs Stads 
plan mot våld i nära relationer 2014-2018 

2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 

Bjud in organisationer i civila samhället 
som arbetar med stöd åt våldsutsatta hbtq-
personer till en gemensam 
kompetensutveckling. 

Socialnämnd 
Centrum(sammankalla
nde) 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
Utbildningsnämnden 

Antal utbildningar  2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 

NY Genomför kompetenshöjande 
insatser kring hbtq/heder i de 
kommunala bostadsbolagen/ 
störningsjourerna 

Framtiden AB  Samordnas med uppdrag i budgeten 2017 om att öka den 
normkritiska kompetensen i stadens verksamheter. 

2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 

Inled ett samarbete runt hatbrott med 
Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp 

Socialnämnd Centrum 
(sammankallande)  
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 

Antal samordnade 
aktiviteter. 

Samordnas med stadens lokala Trygg -i–arbete 

Samordnas med ny jour- och stödverksamhet direkt riktad 
till hbtq-personer  

Under planens 
giltighetstid. 

Komplettera stadens 
trygghetsundersökningar utifrån ett 
normkritiskt perspektiv så att även 
exempelvis hbtq-personers utsatthet och 
hatbrott fångas upp och blir en del av 
arbetet 

Socialnämnd Centrum 
(sammankallande) 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 

Antal trygg- 
hetsundersökningar 
med 
normkritisk ingång 

Samordnas med stadens Trygg –i-arbete 2017 
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NY Genomför kompetens-höjande 
insatser kring hbtq/heder för 
samtliga medarbetare som 
arbetar med nyanlända, på HBV 
och/eller stödboenden för 
ensamkommande barn och unga 
och inom socialtjänsten med 
olika mottagarfunktioner  

Socialnämnd Centrum 
(sammankallande) 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
Utbildningsnämnden 

Antal genomförda 
utbildingar 

 Senast 2018 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 

 

Temaområde: Utsatthet och diskriminering  
Mål  
Stadens verksamheter arbetar aktivt och 
normkritiskt med att synliggöra 
exkluderande strukturer för att kunna 
erbjuda likvärdig service och tjänster 

Förväntad kortsiktig effekt: Ökad normkritisk kompetens i brukarnära verksamheter 
Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personer upplever bättre hälsa och välbefinnande genom ökad tillit till olika 
samhällsinstanser. 

Uppföljning 
Ansvarig: 
SLK 

Åtgärder 

 

Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för att 
följa upp området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

Uppmuntra skolorna att ta del av West 
Prides utbud av utbildningar i normkritik 

Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden 

 Samordnas med uppdrag i budgeten 2017 att öka den 
normkritiska kompetensen.  

2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 

NY Inför Normmedvetet arbetssätt i 
minst fem brukarnära 
verksamheter per år, efter 
modell som utvecklats i bl a 
SDF Örgryte-Härlanda. 

Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 
Nämnden för 
funktionsstöd, 
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 

Antal verksam-heter 
med ormmed-vetet 
arbetssätt 

Modellen har genomförts som piloter inom äldreomsorgen i 
fem stadsdelar hösten 2016. 

2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 
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Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 

NY Minst tio grundskolor i staden 
utför en normkritisk granskning 
av den egna verksamheten, i 
syfte att förbättra unga hbtq-
personers arbetsmiljö. Resultatet 
av granskningen förmedlas till 
övriga skolor i staden som en del 
av en lärandeprocess. 

Grundskolenämnden 

 

Antal genomförda 
granskningar. 

Uppdraget kring likvärdighet (strategiskt område) och 
införandet av ett inkluderande arbetssätt. 

Senast 2018 

 

Temaområde: Mötesplatser och Inkluderande rum   
Mål  
Hbtq-personer har möjlighet att åtnjuta 
sina demokratiska rättigheter och aktivt 
delta i samhällslivet.  

Förväntad kortsiktig effekt: Det finns fler mötesplatser för hbtq-personer i staden. 
Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personers delaktighet i samhällslivet ökar. 

Uppföljning 
Ansvar: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för att 
följa upp området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

 
NY 

 

Inrätta i samverkan med civila 
samhället en mötesplats, ett 
Regnbågshus, för hbtq-personer 

I enl med beslut i KF 
2020-09-10 utreder 
SLK åtgärden. Åter-
kommer som eget 
ärende (Dnr1323/20) 

Mötesplatsen är 
inrättad 

Samordnas med Social Resursnämnds uppdrag budget 
2017: ”Mötesplatser ska skapas för HBTQ-personer med 
särskilt fokus på unga transpersoner som ett led i det 
preventiva arbetet för gruppens hälsa.” 

Under planens 
giltighetstid. 

Förstärk och utvidga antalet kommunala 
mötesplatser för unga hbtq-personer, 

Socialnämnd Centrum 
(sammankallande) 
Socialnämnd Hisingen 

Antal kommunala 
mötesplatser riktade 

Samordnas med Social Resursnämnds uppdrag budget 
2017: ”Mötesplatser ska skapas för HBTQ-personer med 

Under planens 
giltighetstid. 
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utifrån erfarenheter från GIA:s (Gays in 
Angered) verksamhet.  

Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
I arbetet ska samverkan 
ske med Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice  

till unga hbtq-
personer 

särskilt fokus på unga transpersoner som ett led i det 
preventiva arbetet för gruppens hälsa.”  

 

Temaområde: Mötesplatser och Inkluderande rum      
 

Mål  
Stadens toaletter och omklädnings-rum är 
tillgängliga för personer som bryter mot 
könsnormer. 

Förväntad kortsiktig effekt: Fler personer som bryter könsnormer kan besöka stadens fritidsanläggningar. 
Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personers hälsa förbättras.  

Uppföljning 
Ansvar: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för att 
följa upp området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

NY Ta fram en plan för när och hur 
stadens samtliga fritids- och 
nöjesanläggningar kan 
tillgängliggöras för besök av 
personer som bryter mot 
könsnormer 

Idrotts- och 
föreningsnämnden 
(sammankallande) 

Got Event AB 

  Senast 2018 
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Temaområde: Föreningsliv 
Mål  
Göteborgs föreningsliv är öppet och 
tillgängligt för hbtq-personer. 

Förväntad kortsiktig effekt: Ökad upplevelse av inkludering och därmed större möjlighet för hbtq-personer att 
delta i idrotts- och föreningsliv.  
Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personer kan erhålla de hälsofrämjande vinster som ett föreningsliv innebär; i 
form av ökad fysisk och mental hälsa, en känsla av sammanhang och delaktighet i samhället. 

Uppföljning 
Ansvar: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för 
att följa upp 
området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

 
Formulera samtliga regler för 
föreningsbidrag på ett inkluderande och 
enhetligt sätt utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna.  

Idrotts- och förenings-
nämnden 
(sammankallande) 
Kulturnämnden 
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 
Nämnden för 
funktionsstöd 

 Samordnas med uppdraget om en översyn av stadens modell 
för föreningsbidrag (SLK). Översynen beräknas färdig februari 
2017 

Senast 2018 

Säkerställ att det tekniska systemet för 
stadens föreningsbidrag inte exkluderar 
personer som inte definierar sig inom de 
traditionella könskategorierna kvinna/man, 
flicka/pojke 

Idrotts- och förenings-
nämnden 
(sammankallande) 
Kulturnämnden, 
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 

 Samordnas med uppdraget om en översyn av stadens 

 modell för föreningsbidrag (SLK). Översynen beräknas 

 färdig februari 2017. 

Samordnas med KS uppdraget 2016-03-16 om att  

Senast 2018  
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Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 
Nämnden för 
funktionsstöd 

ta fram centrala riktlinjer för utformandet av de dokument 
Göteborgs Stad förfogar över i kontakten med medarbetare och 
medborgare. 

NY Tag fram ett normkritiskt och 
stadengemensamt material om 
värdegrundsarbete att dela ut till 
föreningar, liknande ”Säker och 
trygg förening”. Materialet kan 
även användas till utbildningar 
för föreningsaktiva 

Idrotts- och förenings-
nämnden 
(sammankallande) 
Kulturnämnden  
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
Äldre samt vård- och  
omsorgsnämnden 
Nämnden för 
funktionsstöd 

Materialet är 
framtaget. 

 Senast 2018 

NY Föreningar som erhåller stadens 
stöd ska kontinuerligt erbjudas 
kompetensutveckling inom 
antidiskriminering/normkritik 

Idrotts- och 
föreningsnämnden 
(sammankallande), 
Kulturnämnden,  
Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 
Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 
Nämnden för 
funktionsstöd 

Antal genomförda 
utbildningar 

 2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 
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Temaområde: Kommunikation  
Mål  
Stadens kommunikation inkluderar på ett 
tydligt sätt hbtq-personer. 

Förväntad kortsiktig effekt: Bättre möjlighet för hbtq-personer att hitta relevant information om stadens 
verksamheter. 
Förväntad långsiktig effekt: Ökad tillit till staden bland hbtq-personer.  

Uppföljning 
Ansvarig: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för 
att följa upp 
området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

NY Utför en ny normkritisk 
granskning av goteborg.se i 
syfte att säkerställa att 
tilltal/bildval/information är 
inkluderande. Resultatet och ev 
åtgärder ska förankras i alla 
nämnder och styrelser. 

Nämnden för konsument- 
och medborgarservice 

 

 

Granskningen 
genomförd 

Utgår från arbetet med Göteborgs Stads informationspolicy om 
att ”Information och kommunikation är en grundförutsättning 
för att göteborgarna ska kunna ta tillvara sina demokratiska 
rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens 
tjänster.” 

Senast 2018 

Tydliggör på stadens hemsida vilka 
verksamheter som är hbtq-certifierade/ 
hbt-diplomerade eller där ett 
Normmedvetet arbetssätt pågår 

Nämnden för konsument- 
och medborgarservice 

Andel inkluderan-
de verksamheter 
som är grafiskt 
synliggjorda 

 Senast 2018 

Uppmuntra föreningar att synliggöra 
öppenhet/inkludering för hbtq-personer, 
exempelvis i informationen på webben. 

Nämnden för konsument- 
och medborgarservice 
(sammankallande), Idrotts- o 
förenings-nämnden, Kultur-
nämnden, Socialnämnd 
Centrum, Hisingen, Nordost, 
Sydväst, Äldre samt vård- o 
omsorgsnämnden 
Nämnden för funktionsstöd 

 

 

 

 Under planens 
giltighetstid. 
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Temaområde: HR och Kompetens  
Mål 
Hbtq-personer som arbetar i Göteborgs 
Stad har en god arbetsmiljö 

Förväntad kortsiktig effekt: Ökad kunskap och medvetenhet om hbtq-personers arbetsmiljö i Göteborg stad 
Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personer som är medarbetare i staden trivs och mår bra på sin arbetsplats.  

Uppföljning 
Ansvar: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för 
att följa upp 
området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

 
NY Genomför en större studie 

bland stadens medarbetare för 
att undersöka hur hbt-personer 
i olika sektorer och verksam-
heter har det på arbetsplatsen. 
Studien ska även redovisa 
förslag på förbättringsåtgärder. 

Kommunstyrelsen Studien är 
genomförd 

Kommunstyrelsens uppdrag 2015-06-03 till personalutskottet om a  
”sammanställa nämndernas och bolagens åtgärder med anledning a  
medarbetarenkätens resultat avseende gruppen anställda som inte 
anser sig vara varken kvinna eller man och återkomma med 
resultatet och eventuellt en handlingsplan" integreras i åtgärden. 

Senast 2018 

Inkludera normkritisk kompetens som ett 
kriterium i upphandling av 
företagshälsovård  

Kommunstyrelsen  Samordnas med SLK:s strategiska arbetsmiljöarbete. I 
upphandlingen av ramavtal om företagshälsovård kommer bl a 
krav på normkritisk kompetens att ställas. Men också krav på att 
behandlingsmetoder på ett tydligare sätt ska bygga på 
vetenskaplig grund och beprövade metoder.  

2017 

Undersök risker samt förebygg 
diskriminering och kränkande sär-
behandling inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, t ex 
utveckla stöddokument vid 
arbetsmiljöronder där ett hbtq-perspektiv 
ingår 

Alla nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen: 
(stödmaterial som  
gemensam grund) 

Andel nämnder 
och styrelser som 
utvecklat 
stöddokument 
vid arbetsmiljö-
ronder där ett 
hbtq-perspektiv 
finns med. 

Samordnas med SLK:s och processgruppen för arbetsmiljö- och 
hälsas arbete med bl a en pågående översyn av dokument. 
Stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy ska bl a uppdateras 
under 2017. Nya riktlinjer ska tillkomma - med ett särskilt 
avsnitt rörande diskriminering och kränkande särbehandling. 

Under planens 
giltighetstid. 
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Temaområde: HR och Kompetens 

Mål  
Hbtq-personer erbjuds professionell och 
likvärdig service och tjänster av 
Göteborgs Stad 

Förväntad kortsiktig effekt: Fler medarbetare reflekterat kritiskt över normer och agerar normmedvetet. 
Förväntad långsiktig effekt: Hbtq-personer kan i högre grad åtnjuta sina mänskliga rättigheter; genom att staden 
arbetar systematiskt med den grundläggande principen om icke-diskriminering.  

Uppföljning 
Ansvarig: 
SLK 

Åtgärder Ansvarig för 
genomförandet 

Indikatorer för 
att följa upp 
området 

Integrering befintliga uppdrag/processer Tidsplan 

 
NY Inkludera Normmedvetet 

ledarskap i det ordinarie 
ledarskapsutbudet  

Kommunstyrelsen  Samordnas med uppdraget i KF:s budget 2017 om att 
utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska 
kompetensen i stadens verksamheter. 

2017 och åter-
kommande i 
planens 
giltighetstid.  

NY Säkerställ att normkritik ingår i 
introduktionsutbildningarna för 
nyanställda. 

 

Ett stödmaterial tas fram som 
gemensam utgångspunkt för 
staden. 

Alla nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen: 
(stödmaterial) 

Andel 
förvaltningar och 
bolag där 
normkritik ingår i 
introduktions-
utbildningen. 

Samordnas med uppdraget i KF:s budget 2017 om att 
utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska 
kompetensen i stadens verksamheter. 

2017 och 
återkommande 
under planens 
giltighetstid. 

NY Granska och säkerställ att de 
kompetensutvecklingsinsatser 
som HR/SLK förfogar över och 
som är av relevans har en 
normkritisk ingång 

Kommunstyrelsen 

 

 Samordnas med uppdraget i KF:s budget 2017 om att 
utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska 
kompetensen i stadens verksamheter. 

Under planens 
giltighetstid. 

NY Inkludera ett kriterie om norm-
kritisk kompetens vid ram-

Kommunstyrelsen  Integreras med inriktningen KF:s budget 2016 om att ”vid 
upphandling av konsulttjänster för chefs- och 

Under planens 
giltighetstid. 
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avtalsupphandling av konsult-
tjänster för chefs- och 
medarbetarutveckling 

Nämnden för inköp och 
upphandling 

medarbetarutveckling ska krav ställas på normkritisk 
kompetens.” 

Säkerställ en normkritisk ingång i alla 
utbildningar som riktar sig till 
medarbetare som arbetar med våldsutsatta 
i staden 

Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Sydväst 

 Samordnas och förstärker utvecklingsområdena likabehandling, 
bemötande och kompetensutveckling i  Göteborgs Stad plan mot 
våld i nära relationer 2014 – 2018 
Samordnas med uppdraget i KF:s budget 2017 om att 
utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska 
kompetensen i stadens verksamheter. 

Under planens 
giltighetstid. 



Bilaga 1 – 22 rekommendationer ur Normbrytande liv 
i Göteborg – en lägesrapport om hbtq-personers 
livsvillkor 2014  
Rapportens 22 rekommendationer:  

 
1. Genomför generell utbildning på hbtq-området, särskilt i brukarnära verksamheter 
2. Systematisera MR-arbetet, inklusive hbtq-rättigheter, genom mainstreaming, förslagsvis kallat 

MR-integrering alternativt jämlikhetsintegrering; mål, handlingsplan och uppföljningsansvar 
på alla kommunala nivåer 

3. Inrätta mötesplatser för hbtq-personer, exempelvis fritidsgård, kulturhus, seniormötesplats  
4. Se över offentliga toaletter och omklädningsrum på fritidsanläggningar för att möjliggöra 

besök för trans-, queer-, intersex- och intergenderpersoner  
5. Inrätta snarast jourverksamhet direkt riktad till hbtq-samhället, liknande de kris-/jourcentrum 

och mottagningar kommunen redan driver, exempelvis Mikamottagningen  
6. Inrätta snarast skyddade boenden för våldsutsatta hbtq-personer 
7. Upprätta rutiner för samarbete med aktörer som har specifik kompetens om våldsutsatthet, 

exempelvis Gryning Vård AB  
8. Förstärk stödet till civila organisationer som arbetar med våldutsatta grupper, exempelvis 

RFSL, hbtq-gruppen inom Ingen människa är illegal, Elektra och Homan i Göteborg 
9. Upprätta rutiner för samarbete mellan socialtjänsten och civila organisationer som arbetar med 

våldutsatta   
10. Genomför en studie för att dels få kunskap om olika typer av våldsutsatthet bland hbtq-

personer, dels kunskap om vart dessa vänder sig för hjälp och stöd. Särskilt angeläget bedömer 
jag kunskapsbehovet vara när det gäller hedersrelaterad utsatthet  

11. Se över informationen på goteborg.se. Rikta gärna information direkt till hbtq-samhället som 
ett led i förtroendeskapande åtgärder för att bryta misstroendet till samhällsinstanser. När 
hbtq-kompetens i form av exempelvis diplomering finns bör detta tydliggöras på webbplatsen  

12. Säkra hållbarheten i hbtq-samhällets organisationer genom långsiktig finansiering  
13. Uppmuntra föreningar inom exempelvis idrottslivet och kulturlivet att synliggöra öppenhet 

och inkludering även för hbtq-personer 
14. Inkludera en regel om att hbtq-personer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter i samtliga Regler för föreningsbidrag 
15. Inkludera hbtq-inriktade insatser som prioriterade för att söka Utvecklingsbidrag  
16. Formulera samtliga Regler för föreningsbidrag på ett inkluderande och enhetligt sätt 
17. Genomför en större studie bland kommunens medarbetare för att undersöka hur hbtq-personer 

i olika sektorer och verksamheter har det på arbetsplatsen 
18. Infoga utbildningsmoment om mänskliga rättigheter, antidiskriminering, öppenhet, 

inkludering, normkritik och hbtq-området i all ledarskapsutbildning 
19. Integrera normkritiskt förhållningssätt i alla utbildningar för medarbetare på grundläggande 

nivå  
20. Inventera redan hbtq-kompetenta medarbetare i stadens verksamheter för att ta vara på den 

kompetensresurs de utgör  
21. Inventera relevanta utbildningar av olika omfattning och typ som genomförts inom staden på 

senare tid   
22. Bedöm innehåll i utbudet av utbildningar/föreläsningar för att säkra kvaliteten 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Denna riktlinje syftar till att konkretisera säkerhetspolicyn avseende 
personsäkerhetsområdet samt skapa en stadengemensam syn på säkerhetsarbetet 
före, under och efter en händelse med inslag av hot eller våld. 

Vem omfattas av riktlinjen 
I Göteborgs Stads personsäkerhetsarbete ingår alla former av händelser som är 
riktade mot en eller flera medarbetare och som ger en olustkänsla, uppfattas som 
hot eller där medarbetaren utsatts för våld. Dessa riktlinjer utgår från Göteborgs 
Stads säkerhetspolicy (Dnr 0540/13). Riktlinjernas tillämpning för aktörer som 
kommunen har avtal med regleras i respektive avtal 

Bakgrund 
Ett ökande behov av samsyn och konkretisering av personsäkerhetsområdet. 

Lagbestämmelser 
Arbetsmiljölagen. 
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Riktlinje 
Åtgärder 
Personsäkerhetsarbetet ska, liksom övrigt säkerhetsarbete i Staden, bedrivas inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet med tyngdpunkt på förebyggande 
aktiviteter för att skapa en trygg miljö. Regelbundna riskbedömningar skall göras 
och dokumenteras.   

Alla förvaltningar och bolag ska för personsäkerhetsområdet årligen gå igenom 
alla inträffade händelser, latenta hot och nuvarande rutiner. Därefter skapas en 
handlingsplan som tydliggör hur rutinerna ska förbättras och riskerna minimeras. 
Detta är en del av arbetsmiljöansvaret1 och åligger respektive chef, som också ska 
erbjuda skyddsombudet att delta i det förebyggande arbetet. Varje förvaltning och 
bolag ska ha uppdaterade och lättillgängliga telefonlistor till Polis, 
Räddningstjänst, lokal säkerhetsfunktion, lokal tjänsteman i beredskap eller 
motsvarande och eventuella interna larmnummer.  

Särskilt utsatta verksamheter ska, i samverkan med sin säkerhetsfunktion, ta fram 
de speciella regler, rutiner och teknik som behövs. Rutinerna ska hållas aktuella 
och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan 
bli berörda av riskerna. Exempel på verksamheter som behöver särskilda regler 
och rutiner är ensamarbete utanför kommunens lokaler.  

Respektive verksamhet ska ta hänsyn till risken för hot och våld vid utformning 
av lokaler. 

Det ska finnas ett framtaget åtgärdsprogram som ska kunna aktiveras när en 
medarbetare blir utsatt för våld eller hot i sin yrkesutövning. 
 

Polisanmälan 
Hot och våld mot personal ska skyndsamt polisanmälas. Ansvarig chef ska göra 
polisanmälan tillsammans med den drabbade.  
 
Under en pågående polisutredning råder så kallad förundersökningssekretess, 
vilket innebär att uppgifter i polisutredningen inte får röjas om det kan vara till 
skada för utredningen. I särskilt känsliga ärenden kan polisen även välja att 
belägga ett ärende med åtkomstskydd. Kortfattat innebär åtkomstskyddet en 
begränsning av vilka som har möjlighet att ta del av utredningen inom polisen. 
 
Tillbuds- eller arbetsskadeanmälan ska alltid göras när medarbetare har utsatts för 
hot eller våld. 
 

 
1 Mer information finns att läsa i Arbetsmiljölagens föreskrifter om Våld och Hot i arbetsmiljön. 
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Stöd vid inträffad händelse 
Ansvarig chef ansvarar för att den som blivit utsatt för allvarligt hot och den 
personalgrupp som berörts får delta i uppföljande samtal. Minimum är att 
uppföljning sker efter en vecka, tre månader och ett år. Om det finns behov ska 
uppföljning ske vid fler tillfällen.  
 
Varje förvaltning och bolag i staden skall ha rutiner för hur en händelse hanteras. I 
rutinen skall det finnas tydligt beskrivet hur chefer och anställda skall gå till väga 
när och var händelsen än uppstår. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Denna riktlinje syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn på Göteborgs 
Stads säkerhetsskydd samt att tydliggöra ansvar och övergripande krav.  

Säkerhetsskydd innebär i korthet förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. 
Syftet är primärt att ge skydd mot antagonistiska angrepp såsom spioneri, sabotage, 
terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet.  

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. 
Säkerhetsskydd gäller de verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och 
som därmed är av betydelse för Sveriges säkerhet.  

Bakgrund 
I gällande föreskrifter tydliggörs det krav på att verksamheter ska utforma egna styrande 
regelverk för att upprätthålla säkerhetsskyddet.  

Lagbestämmelser 
Säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter. 

Koppling till andra styrande dokument 
Riktlinjen konkretiserar Göteborgs Stads säkerhetspolicy. 
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Riktlinje 
Ansvar 
Verksamhetsutövaren enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är den som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet och det är också verksamhetsutövaren som ska utreda 
behovet av säkerhetsskydd genom utförandet av säkerhetsskyddsanalys. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för att vidta sådana åtgärder som säkerhetsskyddslagen 
kräver. 

I Göteborgs Stad är varje nämnd att anse som verksamhetsutövare för sin verksamhet. 
Det innebär bland annat att varje nämnd ska genomföra en säkerhetsskyddsanalys. Skulle 
nämnden bedöma att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet har nämnden att förhålla 
sig till regelverket om säkerhetsskydd. 

I Göteborgs Stads kommunala bolag utgör varje styrelse en egen verksamhetsutövare. 
Varje styrelse ska genomföra en säkerhetsskyddsanalys. Skulle styrelsen bedöma att 
bolaget bedriver säkerhetskänslig verksamhet har styrelsen att förhålla sig regelverket om 
säkerhetsskydd.  

Respektive verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska informera 
stadsledningskontorets säkerhetsskyddschef efter genomförd säkerhetsskyddsanalys. 

Prövning om behov av ny säkerhetsskyddsanalys föreligger ska ske kontinuerligt inom 
alla verksamheter minst årligen och alltid vid större förändringar. Stadsledningskontorets 
säkerhetsskyddschef kan påtala behov av att ny säkerhetsskyddsanalys ska genomföras. 

Organisation 
Det ska finnas en säkerhetsskyddschef inom varje förvaltning och bolag som omfattas av 
säkerhetsskydd. Denna roll ska motsvara rollen säkerhetsskyddschef som definieras i 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och ska vara direkt underställd verksamhetens 
högsta chef. 

Det ska finnas resurser och kompetenser tillgängliga samt nödvändiga funktioner i den 
utsträckning som krävs för att säkra den säkerhetskänsliga verksamheten. Ansvaret ska 
vara tydligt definierat och kommunicerat till berörda.  

Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller delta i säkerhetskänslig 
verksamhet är endast den som genomgått en säkerhetsprövning innan deltagande eller 
informationsåtkomst. Personen ska vidare ha relevanta kunskaper om säkerhetsskydd och 
nödvändiga befogenheter samt förstå och kvittera kraven på sekretess och tystnadsplikt.  

En och samma person kan inte arbeta med funktioner i den säkerhetskänsliga 
verksamheten som kan representera motstående intressen såsom att införa skyddsåtgärder 
och därefter kontrollera införandet. 

Utveckling och samordning 
Respektive verksamhetsutövare har ett ansvar att utveckla och samordna den egna 
säkerhetskänsliga verksamheten i linje med regelverket om säkerhetsskydd. 

Stadsledningskontorets säkerhetsskyddschef ansvarar för att leda arbetet med att utveckla 
och samordna inriktning, ansvar och övergripande krav samt skapa samsyn gällande 
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Göteborgs Stads säkerhetsskydd. Ansvaret utövas framförallt genom styrande och 
stödjande dokument samt samordningsmöten med berörda verksamheter i Göteborgs 
Stad. 

Uppföljning och utvärdering 
Respektive verksamhetsutövare ansvarar för att kontinuerligt identifiera brister och 
sårbarheter i säkerhetsskyddet och genomföra förbättringar. Ansvaret omfattar även att 
regelbundet kontrollera och följa upp att den säkerhetskänsliga verksamheten följer 
regelverket samt att utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt. 

Respektive verksamhetsutövares säkerhetsskyddschef ska kontinuerligt informera 
stadsledningskontorets säkerhetsskyddschef om händelser av vikt samt om status efter 
genomförda utvärderingar gällande den egna säkerhetskänsliga verksamheten. 

Stadsledningskontorets säkerhetsskyddschef ansvarar för att regelbundet följa upp och 
utvärdera säkerhetsskyddet i Göteborgs Stad. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna rutin 
Denna rutin syftar till att skapa en gemensam säker process för hantering av 
registerkontroller mellan stadsledningskontoret (hädanefter SLK) och berörda 
nämnder och styrelser. 

Vem omfattas av rutinen 
Denna rutin gäller tillsvidare, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
säkerhetsskydd, för de nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet och därmed har tjänster placerade i säkerhetsklass. 

Avgränsning 
Inom processen för säkerhetsprövning reglerar denna rutin enbart berörda 
nämnder och styrelsers hantering av registerkontroller gentemot SLK. Resterande 
delar av säkerhetsprövningen (exempelvis intern hantering av registerkontroller, 
grundutredning och säkerhetsskyddsavtal) regleras genom interna rutiner i 
respektive verksamhet. 

Koppling till andra styrande dokument 
Denna rutin kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd genom att 
konkretisera nämnder och styrelsers kommunikation kring registerkontroller med 
SLK.  Den är en del av det regelverk som styr Göteborgs Stads säkerhetsskydd.  

Lagbestämmelser 
Säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens 
föreskrifter.  
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Rutin 
Ansvar och organisation 
Respektive berörd nämnd och styrelse ansvarar för att ta fram 
säkerhetsskyddsavtal med aktuella leverantörer, entreprenörer m.m. placera 
tjänster i säkerhetsklass samt säkerhetspröva de individer som innehar tjänst i 
säkerhetsklass. 

Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning genomförs av verksamhetens 
säkerhetsskyddsorganisation efter beslut av högsta chef eller säkerhetsskyddschef 
(efter delegering från nämnd/styrelse). Verksamhetens säkerhetsskyddschef utser i 
samråd med SLK en kontaktperson i registerkontrollsfrågor gentemot 
Säkerhetspolisen. Kontaktpersonen kan skriva under framställan för 
registerkontroll, underlag för säkerhetsskyddsavtal samt kontakta 
Säkerhetspolisen för praktiska frågor så som ifyllnad av blanketter, felaktiga 
registreringar, med mera. All återkoppling gällande utfall av registerkontroll går 
via SLK som i sin tur vidarebefordrar detta till respektive verksamhet för beslut 
om individens lämplighet.  

Blanketter till Säkerhetspolisen  
Efter genomförd grundutredning ska blanketten/blanketterna ”Framställan för 
registerkontroll” samt, vid säkerhetsklass 1 och 2, ”Bilaga: Särskild 
personutredning för klass 1 och 2” skrivas under och postas till Säkerhetspolisen 
av aktuell verksamhet (se bilaga 1 eller 2 för korrekt ifyllnad). Blanketten får 
endast skrivas under av de personer som verksamheten tillsammans med SLK 
godkänt som kontaktpersoner gentemot Säkerhetspolisen.   

I samband med detta ska SLK notifieras om säkerhetsprövningen i syfte att 
möjliggöra återkoppling från Säkerhetspolisen till aktuell verksamhet. För 
information om notifiering, kontakta SLKs säkerhetsskyddschef eller 
säkerhetsskyddssamordnare. 

Återkoppling från Säkerhetspolisen 
Som ovan nämnt återkopplar Säkerhetspolisen till SLK som vidarebefordrar 
information till aktuell verksamhet. Om registerkontrollen inte ger något utslag 
meddelas berörd verksamhet och ingen vidare återkoppling är nödvändig.  
Om Säkerhetspolisens registerkontroll ger utslag meddelas detta av SLKs 
säkerhetsskyddschef till berörd verksamhets säkerhetsskyddschef. Det är aktuell 
verksamheten som beslutar om individen, mot bakgrund av denna information, 
anses pålitlig. När beslut är taget meddelas SLKs säkerhetsskyddschef som i sin 
tur vidarebefordrar denna information till Säkerhetspolisen.  
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Genomlysning av stadens register av registerkontrollerade 
Nämnder och styrelser som innehar tjänster placerade i säkerhetsklass ska ha ett internt 
uppdaterat register över dessa. Vid avslutad anställning eller annan förändring av uppdrag 
som påverkar säkerhetsklass ansvarar respektive nämnd eller styrelse för att skyndsamt 
meddela Säkerhetspolisen.  

Registret ska årligen kvalitetssäkras genom avstämning mot Säkerhetspolisens centrala 
register. SLKs säkerhetsskyddschef ansvarar för att samordna granskningen av stadens 
register och uppdateringen gentemot Säkerhetspolisen.  
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med dessa regler 
Dessa regler fastställer ansvar och åtagande för IT-användare i Göteborgs Stad samt hur 
dessa får använda stadens IT-resurser såsom persondator, nätverk, servrar, mobil telefoni, 
programvaror, Internet etc. 

Med IT-användare i Göteborgs Stad avses i dessa regler anställda, entreprenörer, inhyrd 
personal, konsulter och leverantörer som arbetar i eller med stadens IT-resurser. 

Ansvar och åtagande för personer som nyttjar Göteborgs Stads IT-resurser via så kallade 
offentliga e-tjänster regleras separat inom respektive e-tjänst. 

Med hänsyn till att det i samhället förekommer att IT-resurser används för illegala 
ändamål eller ändamål som kan betraktas som stötande etcetera så loggas de så kallade 
elektroniska spår som IT-användaren lämnar vid användandet. Dessa loggar samt annan 
digital information som är kopplad till eller nyttjas av IT-användaren, såsom filer, e-post, 
samtalslistor och sms, kan komma att kontrolleras vid utredningar av säkerhetsbrott eller 
misstanke om oegentlighet. Med oegentligheter avses till exempel lagbrott, allvarliga 
avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten, brott mot anställningsavtalet eller 
annat illojalt beteende. Detta innebär att även digital information som hänför sig till privat 
nyttjande av stadens IT-resurser, som till exempel privata filer sparade på tjänstedatorn, 
privata e-postmeddelanden i tjänstebrevlådan eller privata sms på tjänstemobilen, kan 
komma att kontrolleras vid utredningar av säkerhetsbrott eller misstanke om oegentlighet.   

Vem omfattas av dessa regler 
Reglerna gäller tillsvidare för Stadens nämnder och styrelser. 

Koppling till andra styrande dokument 
Dessa regler konkretiserar Stadens säkerhetspolicy samt riktlinjen för 
informationssäkerhet.  
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Regler 
Som IT-användare i Göteborgs Stad har man ett personligt ansvar att  

• Informera sig om de regelverk, rutiner och det ansvar som är tillämpliga. 
Kontakta ansvarig1 om du behöver förtydliganden.   

• Efterleva tillämpliga säkerhetsrutiner och regelverk  
• Skydda de lösenord, pinkoder etcetera som man erhållit för åtkomst. Dessa är 

personliga och får ej delas med andra  
• Konstruera lösenord så att de inte lätt går att pröva sig fram till eller gissa samt 

omedelbart byta lösenordet om det kan misstänkas att någon annan känner till det 
• Informera ansvarig vid behov av förändring och borttag av behörigheter  
• Till ansvarig eller enligt formell beslutad rutin direkt rapportera störningar eller 

avvikelser i säkerheten eller om man fått meddelande till exempel epost eller sms 
som strider mot lagar och förordningar 

• Inte kopiera copyrightförsedd information utan godkännande eller använda den 
på sådant sätt att en annan organisation otillåtet kan nyttja Göteborgs Stads 
information eller programkod  

• Använda Göteborgs Stads IT-resurser och behörigheter endast utifrån 
vederbörandes roll och arbetsuppgifter. Privat användning får endast ske i mycket 
begränsad omfattning och får inte påverka ordinarie arbetsuppgifter eller inverka 
menligt på stadens IT-resurser i form av kostnader, lagringsutrymme, prestanda 
etcetera 

• Inte använda Göteborgs Stads IT-resurser för ändamål som kan uppfattas som 
oetiskt eller stötande till exempel hantering av information och material som är 
pornografiskt, diskriminerande eller har anknytning till kriminell verksamhet. 
Undantag från detta kan göras i de fall sådan information/material behövs för 
tjänstebruk, vilket skriftligen ska godkännas av ansvarig 

• Informationsspridning med hjälp av IT (såsom epost, webbsidor, bloggar 
etcetera) som inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter från Göteborgs Stad ska inte 
formuleras så att de som läser får uppfattningen att informationsspridningen sker 
på uppdrag av Göteborgs Stad  

• Förhindra att obehöriga kan använda IT-resurser och information samt att hantera 
anförtrodd IT-utrustning på ett sådant sätt att stöld och obehörig åtkomst 
förhindras 

 
1 Med ansvarig avses här den närmast verksamhetsansvariga personen för respektive IT-användare 
såsom närmaste chef, uppdragsgivare etc 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den poli- 
tiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna 
behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande 
dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de 
styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för 
Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 
Det här är en plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende för Göteborgs Stad. 
Stadens missbruksvård utgår från principen om alla människors lika värde. Människor med 
ett omfattande och allvarligt missbruk eller beroende av olika droger är särskilt utsatta för 
försämrad hälsa och olika sjukdomar. Ofta påverkas den sociala livssituationen med negativa 
konsekvenser för individen själv och för närstående. Missbruk och beroende är mångskiftan- 
de och utvecklas sannolikt genom ett samspel av olika sårbarhetsfaktorer. Behoven varierar 
från person till person. Målgrupper som vi möter är ungdomar, vuxna, barn till missbru- 
kande föräldrar, våldsutsatta kvinnor, personer med samsjuklighet och bostadslösa personer. 
Det finns behov av att erbjuda ett brett och varierat utbud av insatser, att skapa en större 
likvärdighet och att förbättra samordningen mellan kommunen och hälso- och sjukvården. 
Genom kommunstyrelsens initiativ till att arbeta fram en övergripande plan prioriteras frå- 
gorna. Planen ska ge vägledning och vara ett stöd för att möta morgondagens behov. 

 
Strategisk inriktning 
Planen beskriver riktning och strategiska utvecklingsområden för perioden 2018-2020. 
Strategierna anger vilka områden vi ska fokusera på och ger svar på vad som i huvudsak ska 
genomföras. De fyra strategiska utvecklingsområden som vi har identifierat är: 

• En sammanhållen och samordnad missbruksvård i staden 

• Tillgängliga och individualiserade insatser 

• Samverkan som möjliggör och utvecklar 

• Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens 

 
Vad vill vi uppnå? 
En grundläggande värdering är att alla människor har rätt att få hjälp att komma ur sitt 
missbruk eller beroende. Med stöd av planens mål och strategiområden vill vi uppnå och 
upprätthålla en jämlik och likvärdig hjälp för personer som har utvecklat ett etablerat miss- 
bruk eller beroende. Vår målbild kan sammanfattas så här: 

• Den enskilde sätts i fokus och dennes ställning och inflytande är stärkt. 

• Vi har ett brett och samordnat utbud där våra gemensamma resurser används på bästa 
möjliga effektiva sätt. 

• Arbetssätt och metoder vilar på en kunskapsbaserad grund som innebär att rekommen- 
dationerna i nationella riktlinjer har fått genomslag i verksamheterna. 

• Vi tar kontinuerligt del av kunskap och erfarenheter från brukarorganisationer och idé- 
burna verksamheter. 

• Våra insatser är koordinerade med hälso- och sjukvårdens. 

• Systematisk uppföljning bidrar till långsiktig kunskapsutveckling och lärande. 
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1 Inledning 
Allt fler människor dör av narkotika, vi ser en problematisk cannabisanvändning bland unga, 
tillgången till nya psykoaktiva substanser ökar och felaktigt bruk av läkemedel leder till 
beroende. Fler äldre har riskfyllda alkoholvanor och det är enkelt att få tag på dopningspre- 
parat via internet. Missbruk och beroende har många ansikten och är ett växande folkhäl- 
soproblem för samhället i stort liksom för Göteborg. Dagens missbruksvård möter många 
utmaningar och Göteborgs Stad har en viktig uppgift att försöka hjälpa människor ur miss- 
bruk och beroende samt motverka ohälsa, sjukdomar och för tidig död. 

Denna plan handlar om området etablerat missbruk och beroende och är ett övergripande 
inriktningsdokument för Göteborgs Stad som syftar till att stärka och utveckla stadens ar- 
bete inom missbruksområdet. Planen fokuserar på användning av alkohol, narkotika, läke- 
medel och dopning som har blivit befäst och etablerad genom ett dagligt eller så gott som 
dagligt intag av dessa substanser. Vägen ut ur missbruk och beroende är många gånger lång 
och krokig. Ofta påverkas såväl den fysiska och psykiska hälsan som den sociala situationen. 
Vi möter återkommande människor som saknar resurser att på egen hand ta sig ur missbruk 
och beroende och förändra sin livssituation. Behoven av stöd och behandling kan se olika ut 
och alla människor har rätt att få en individuellt utformad vård. 

Vi behöver gemensamma strategier, utvecklade metoder och ny kunskap som rustar oss för 
att möta morgondagen. Göteborgs Stads plan mot etablerat missbruk och beroende ska ge 
vägledning och vara ett stöd för chefer och arbetsledare med ansvar för att driva och utveck- 
la arbetet inom missbruksområdet. Innehållet i planen ska även vara till nytta för berörda 
nämnder, medarbetare och andra som är intresserade av frågorna. 

 
2 Läsanvisning 
Dokumentets första del består av en kort inledande orientering om upprinnelsen till denna 
plan och vad den syftar till. Här beskrivs stadens samlade viljeinriktning utifrån fyra strate- 
giska utvecklingsområden som sammantaget anger de önskade förbättringar som ska uppnås 
inom området under perioden. Därefter beskrivs kort hur implementering och spridning av 
planen ska ske, samt ett stöd för uppföljning av målen. 

I planens andra del beskrivs bakgrund och utgångspunkter mer utförligt. Därefter följer en 
nulägesbeskrivning och ett kapitel med definitioner och målgrupper för att sätta in miss- 
bruks- och beroendeproblematiken i ett bredare sammanhang. Denna andra del kan med 
fördel ses som ett kunskapsunderlag för särskilt intresserade personer. 
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3 Mål och strategiska områden 

3.1 Riktning och mål 
Det är mycket angeläget ur ett mänskligt och samhälleligt perspektiv att människor med 
missbruks- och beroendeproblematik får hjälp att sluta använda droger. Vårt grundläggande 
synsätt är alla människors rätt att få hjälp att komma ur sitt missbruk och beroende. Fak- 
torer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomiska 
förhållanden ska inte påverka vilket stöd och vilka insatser man får som enskild. För att kun- 
na möta framtida utmaningar och behov behöver vi genomföra ett medvetet och långsiktigt 
utvecklingsarbete, där helhetssyn och likabehandling genomsyrar stadens missbruksarbete. 

Det uttryckta målet för ANDT-politiken kan även ses som ett visionärt framtida tillstånd 
genom sin ansats - ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. 

För att kunna styra stadens utveckling av missbruksområdet i önskad riktning finns det ett 
långsiktigt och övergripande mål samt fyra strategiska utvecklingsområden. De fyra strate- 
giska områdena utgör en målbild för hur staden vill uppnå och upprätthålla en jämlik och 
likvärdig hjälp för personer som har utvecklat ett etablerat missbruk eller beroende. 

Övergripande mål: 

Alla invånare ges möjlighet att komma ur missbruk och beroende eller 
minska missbruket i en sådan omfattning att livssituationen förbättras 
för individen och för hens anhöriga. 

De fyra strategiska utvecklingsområden som har identifierats är: 

1. En sammanhållen och samordnad missbruksvård i staden 

2. Tillgängliga och individualiserade insatser 

3. Samverkan som möjliggör och utvecklar 

4. Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens 

 
3.2 Strategiska utvecklingsområden 
En strategi ger svaret på VAD som i huvudsak ska göras och HUR man går tillväga för att 
förverkliga en vision samt uppfylla de krav som lagar och omvärld ställer. Strategier beskri- 
ver på vilket sätt man vill uppnå sin vision och sina mål på en övergripande nivå och anger 
vilka områden man ska fokusera på. Syftet är en gemensam målbild för att styra utvecklings- 
arbete och aktiviteter i riktning mot ett önskvärt resultat. 

De fyra strategiska utvecklingsområdena ger en samlad färdriktning för staden, tydliggör 
vägval och prioriteringar samt anger i huvudsak vad som ska genomföras under planpe- 
rioden. Strategiområdena identifierades och ringades in i samband med deltagarstyrda 
workshops utifrån fördjupningsteman. Målen inom strategiområdena är särskilt viktiga eller 
fokuserar på problem- eller utvecklingsområden. 
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Mål 

En sammanhållen och samordnad 
missbruksvård i staden 

• Stöd och insatser erbjuds på ett likvärdigt sätt 

Strategier 

» Stadens utbud ska användas effektivt och erbjudas alla 

» Stadens arbete ska präglas av samsyn, gemensam grundstruktur och likvärdighet 

» Det verksamhetsnära utvecklingsarbetet ska genomföras utifrån en gemensam platt- 
form för området missbruk och beroende 

En jämlik och likvärdig missbruks- och beroendevård är en angelägen fråga ur ett brukar- 
perspektiv. Negativa konsekvenser av missbruket eller inverkan från andra kan motivera 
människor att söka stöd och hjälp. Varje enskild person som behöver hjälp att ta sig ur miss- 
bruk eller beroende ska veta att det finns tillgång till kvalificerat stöd och behandling när det 
behövs. 

Staden ska erbjuda stöd och insatser på ett jämlikt och mer likvärdigt sätt. Oavsett var i sta- 
den man bor och i vilka omständigheter man befinner sig i så ska tillgången till stöd- och 
behandlingsinsatser vara likvärdig. Det behövs en bättre samordning av stadens utbud så att 
stöd och insatser blir tillgängliga för alla. En ökad samsyn kring missbruk och beroende och 
bakomliggande orsaker samt behandlingsmetoder är en del i att uppnå större likvärdighet. 

Det finns skillnader inom staden som inte kan kopplas till lokala behov och förutsättningar 
utifrån befolkningsstruktur. Likvärdigheten påverkas av skillnader i strukturer, organisering, 
resursfördelning, arbetssätt samt tillgång till arbetsledning, personal, stödresurser och kom- 
petens. Lokala variationer som direkt berör enskilda handlar om väntetider, behovsbedöm- 
ning och tillgänglighet till stöd och insatser. 

Staden behöver genomföra ett utvecklingsarbete. Det kommer krävas mer samverkan mellan 
stadens alla verksamheter och mer enhetliga metoder och arbetssätt. För att kunna använ-  
da resurserna på bästa sätt behöver vi också se över den ekonomiska hanteringen, avtal och 
överenskommelser. Den så kallade plattformen för socialtjänstens arbete med missbruks- 
och beroendefrågor är arenan för stadens enhetschefer att gemensamt driva arbetet mot de 
mål som anges i planen. 
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Tillgängliga och 
individualiserade insatser 

Mål 

• Stöd och insatser är tillgängliga när de efterfrågas 

• Brukaren är delaktig och har inflytande vid planering av insats 

• Barn, anhörigas och närståendes behov av eget stöd är uppmärksammat 

Strategier 

» Ett brett utbud av stöd och insatser ska erbjudas utifrån individens behov, önskemål 
och livssituation 

» Brukaren ska ges möjlighet att vara delaktig och utöva inflytande vid utformning av 
insatser 

» Stärkt öppenvård ska vara grunden för stadens missbruksvård 

» Barn, anhörigas och närståendes behov av eget stöd ska uppmärksammas 

» Bostad, sysselsättning och arbete ska vara en del i en samlad helhetssyn 

» Institutionsvård ska vara ett alternativ när insatser på ”hemmaplan” eller i öppenvård 
inte är tillräckliga 

Människors behov av stöd och behandling är mångskiftande och kan variera över tid. Stöd 
och insatser ska inte enbart fokusera på missbruket utan måste inkludera människors hela 
livssituation. Den enskilde ska ha inflytande och kunna påverka vilket stöd och vilken be- 
handling hen får. Därför är det viktigt med ett brett och kunskapsbaserat utbud av stöd och 
insatser. 

Stadens befintliga utbud av motiverande, behandlande och upprätthållande insatser behöver 
kompletteras. För att bättre möta människors behov behövs fler behandlingsmetoder, ökad 
samordning av individuella insatser och utvecklade former för stöd till familjer och anhöriga. 
Vägar till sysselsättning och boende behöver stärkas. I de nationella riktlinjerna för vård och 
stöd vid missbruk och beroende finns rekommendationer om insatser som ökar kvaliteten 
för personer med olika grader av alkohol- och narkotikaproblem. 

Ett viktigt vägval är att en stärkt öppenvård1 ska vara grunden för stadens missbruksvård. 
Institutionsvård är fortfarande ett alternativ när stöd och insatser i öppenvård eller på annat 
sätt i närmiljön inte är tillräckliga. Val av insats och behandlingsnivå ska alltid ske utifrån 
individuell behovsbedömning. Senare tids forskning visar att betydelsen av institutionsvård 
har överskattats medan betydelsen av faktorer utanför institutionen har ökat. Vikten av att 
involvera familj och anhöriga i behandlingen har uppmärksammats alltmer. Konstruktivt 
stöd från det personliga sociala nätverket har visat sig ha en positiv påverkan både på männ- 
iskors benägenhet att söka hjälp för sina alkohol- och narkotikaproblem och på utfallet av 

 
 

1 Olika stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds i närområdet inom socialtjänstens ram. 
Begreppet avser i detta sammanhang inte tidiga eller allmänt förebyggande insatser. 
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behandlingen. Institutionerna varierar stort när det gäller innehåll, behandlingsprogram och 
organisering. Det har gjort det svårare att utvärdera effekterna av institutionsvården. Dagens 
forskning innehåller relativt lite stöd för goda resultat av institutionsvård2. 

Stödet till barn som växer upp i familjer där det finns problem med missbruk eller beroende 
behöver utvecklas. Fler barn ska uppmärksammas och erbjudas individuellt stöd eller grupp- 
verksamhet. Ett samordnat familjeperspektiv innebär att också föräldrarna får det stöd de 
behöver. 

Boendesituationen är särskilt viktig och fler personer behöver få tillgång till ett eget och 
självständigt boende i form av ”bostad först”. Arbete och sysselsättning bidrar till att ska- 
pa struktur och regelbundenhet i vardagen men kan också påverka behandlingen i positiv 
riktning. Brist på meningsfull sysselsättning är en av de vanligaste orsakerna till återfall. 
Tillgången till sysselsättning i form av arbete eller utbildning för målgruppen behöver öka. 
Sysselsättningsinsatser kan erbjudas separat eller länkas till boendeformer med stöd som 
målgruppen erbjuds. 

 
 
 

2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 252/2016, Program för ungdomar med 
antisocial problematik inom institutionsvård. 
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Samverkan som möjliggör och 
utvecklar 

Mål 

• Samverkan mellan huvudmännen är effektiv genom tydliggjort ansvar, kontinuitet och helhets- 
syn 

Strategier 

» Samverkan ska utmärkas av helhetssyn och verka för gemensamt ansvarstagande 

» Samverkan ska bidra till ett behovsanpassat utbud samt koordinerade och samordnade 
stöd- och behandlingsinsatser 

» Det gemensamma ansvaret för missbruks- och beroendevården ska klargöras i lokala 
samarbetsavtal och överenskommelser 

» Stärkt samverkan med brukarorganisationer och idéburna verksamheter ska tillföra 
mervärde och göra skillnad för individer och grupper 

» Vård- och stödsamordning och samordnad individuell plan ska användas för personer 
med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän 

 
Det är en stor utmaning för staden att koordinera och samordna vård- och behandlingsin- 
satser till framför allt vuxna utifrån kommunens och hälso- och sjukvårdens gemensamma 
ansvar. Staden förfogar inte över alla delar som behövs. Samverkan måste omsättas till kon- 
kret handling där vi ökar tillgången till samordnade insatser. Samverkan ska även inkludera 
andra aktörer som till exempel Kriminalvården. Den nya länsöverenskommelsen om sam- 
arbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk ger en 
grund för ansvarstagande och gemensam utveckling. Därutöver behöver lokala samverkans- 
strukturer göras starkare och stödjas på ledningsnivå. 

Det finns en välfungerande vårdkedja för ungdomar som behöver stöd och hjälp att komma 
ur sitt missbruk eller beroende. En motsvarande vårdkedja finns inte för vuxna. Resursbrist 
och hög personalomsättning inom hälso- och sjukvårdens beroendevård påverkar också sta- 
dens missbruksarbete. Begränsad tillgång till abstinensvård och medicinsk behandling leder 
ofta till återkommande akuta och kortvariga insatser. Det behövs ett hållbart och långsiktigt 
utvecklingsarbete för att säkerställa att samtidiga eller kompletterande insatser tillhandahålls 
från såväl kommunen som från hälso- och sjukvårdens beroendevård när de behövs. 

Fler personer har komplex problematik i form av missbruk eller beroende i kombination 
med psykisk ohälsa. Det behövs mer psykosocialt stöd och samtidiga vård- och behand- 
lingsinsatser till målgruppen. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen planerar att 
starta ett mellanvårdsboende för personer med svår psykisk sjukdom i kombination med 
missbruk. Personerna ska erbjudas ett tryggt boende med tillgång till viss sjukvård. Det 
planerade mellanvårdsboendet är ett exempel på en efterfrågad integrerad verksamhet för 
personer med samsjuklighet. Lokala avtal och överenskommelser ska reglera huvudmännens 
ansvar, insatser och samordning. 

Även brukarorganisationer och idéburna verksamheter är källor av kunskap som spelar en 
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betydande roll inom missbruks- och beroendeområdet, både med kamratstöd och hjälp till 
självhjälp samt som utförare av vård. Brukarorganisationer kan fånga upp brukares erfaren- 
heter och peka på brister och viktiga utvecklingsområden. Som utförare av vård tillför de 
ideella organisationerna alternativa insatser och bidrar till att göra vården mer varierad. 

Det finns goda möjligheter att bättre ta tillvara kunskap, erfarenheter och engagemang 
hos brukarorganisationer och idéburna verksamheter för att utveckla stadens verksamheter. 
Kontinuerliga träffar mellan idéburna verksamheter och tjänstemän i staden bygger, stärker 
och håller samverkan vid liv. Göteborgs Stad ska vara initiativtagare till framtida träffar och 
fungera som ”spindel i nätet”. 

Några viktiga verktyg som stärker den enskildes ställning och skapar struktur, samordning 
och helhetssyn i dennes livssituation är Vård- och stödsamordning (VSS) och samordnad 
individuell plan (SIP). Vård- och stödsamordning kan beskrivas som en strukturerad sam- 
verkansmodell för personer med behov av omfattande och samordnade insatser från två eller 
flera huvudmän. Samordnad individuell plan ska upprättas tillsammans med brukare om det 
finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör 
genomföras. Vi ska öka tillämpningen av de här verktygen genom noggrann uppföljning, 
redovisning och analys i samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor (Berosam). 
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Kunskapsbaserat arbete och 
välgrundad kompetens 

Mål 

• Insatser och metoder som används utgår från de nationella riktlinjerna för missbruks- 
och beroendevården 

• Beviljade och utförda insatser följs upp på ett systematiskt sätt 

Strategier 

» Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende ska 
vara vägledande 

» När vetenskaplig grund saknas ska dokumenterad och beprövad erfarenhet över tid 
tillämpas 

» Systematisk uppföljning av insatser och resultat ska bidra till långsiktig kunskapsut- 
veckling och lärande 

» Medarbetare och ledare ska ha adekvat kunskapsnivå för att genomföra uppdraget 

Det är angeläget att ny forskning och ny kunskap – vid sidan av rekommendationerna i de 
nationella riktlinjerna – kontinuerligt förändrar och utvecklar stadens samlade missbruks- 
vård. Viktiga framtidsfrågor att bevaka för kunskapsutveckling är till exempel studier kring 
vad som bidrar till återhämtningsprocesser (recovery) och uppbrottsprocesser (exitprocesser) 
från missbruk och beroende. 

Forskning och teori ska synliggöras i stadens missbruksvård. Starkare band ska därför knytas 
till centrumbildningen CERA3 , FoU-enheten hos Göteborgsregionens kommunalförbund, 
Linnéuniversitetet och till andra lärosäten. Det ska ske genom dubbelriktad kommunika- 
tion, dialog och utbyte av kunskap mellan praktiker på fältet och forskare. 

När vetenskaplig grund saknas ska vi tillämpa dokumenterad och beprövad erfarenhet över 
tid. Lokal kunskap och erfarenhet ska förvärvas genom systematisk uppföljning av insatser 
och resultat. För att följa upp utfallet av våra insatser ska vi använda de bedömningsinstru- 
ment som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. 

Kunskapsutvecklingen ska omsättas till handling och styra mot önskvärda resultat – såsom 
insatser som minskar missbruket eller beroendet, förbättrar livssituationen och stabiliserar 
familjesituationen. Stadens missbruksvård ska bli bättre på att uppnå de resultat som är av 
störst betydelse för brukarna. 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, och det ska finnas personal med lämp- 
lig utbildning och erfarenhet. Personer med missbruk och beroende utgör en heterogen 
grupp med olika behov och svåra tillstånd och där samtidig psykisk sjukdom och missbruk 
eller beroende förekommer. Några viktiga förutsättningar för att stadens missbruksvård ska 

 
 

3 Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) är en 
tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för forskning 
och undervisning inom beroendeområdet. 
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kunna stärkas och utvecklas är därför en stabil bemanning och en relevant kunskapsnivå hos 
medarbetare och chefer. 

För att genomföra den viljeinriktning som denna plan anger krävs en fördjupad kompe- 
tensutveckling för handläggare inom myndighetsutövningen, för medarbetare i utförande 
verksamhet samt för arbetsledare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatserna ska riktas mot 
följande områden: 

• Bredda och utöka stadens utbud av stöd och insatser utifrån rekommendationerna i 
Nationella riktlinjer 

• Systematisk uppföljning av insatser och vad de leder till 

• Riktad fördjupning om området missbruk och beroende på mer avancerad nivå 

• Stärka 1:e socialsekreterarens/gruppchefens roll och funktion som arbetsledare 
 

Kompetensförsörjningen inom området missbruk och beroende behöver säkerställas. Beho- 
ven av kompetens i verksamheten förändras samtidigt som konkurrensen om den bästa ar- 
betskraften ökar. På senare tid har personalomsättningen ökat inom framförallt myndighets- 
utövningen inom missbruks- och beroendevården. Det har blivit svårare att rekrytera erfarna 
socionomer och också svårt att behålla medarbetare. Faktorer som kan få medarbetare att 
stanna kvar i yrket är att få stöd i sin profession, möjlighet till delaktighet, möjlighet till 
kompetensutveckling och god tillgång till nära arbetsledning. För att säkerställa att stadens 
framtida missbruks- och beroendevård håller god kvalitet behöver medarbetare ha rimliga 
förutsättningar att utföra sitt arbete och chefer måste ha tid att leda. 
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4 Implementering, genomförande och 
uppföljning 

4.1 Implementering 
Planen anger ett långsiktigt och övergripande mål samt konkreta mål för att kunna styra 
utvecklingen i önskad riktning. Inom varje strategiområde beskrivs vägval och prioriteringar 
som i huvudsak anger hur de operativa målen ska nås under planens giltighetstid 2018-2020. 

Implementeringsprocessen har startats parallellt med att planen har arbetats fram. Berörda 
chefer på olika nivåer i staden, brukare, brukarorganisationer och idéburna organisationer 
har involverats i arbetet liksom hälso- och sjukvård och kriminalvård. Många medarbetare i 
staden känner till planen och dess syfte. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från olika remissinstanser och arbetats in i planen. 

När planen har fastställts ska en spridningskonferens genomföras för chefer, nyckelpersoner 
och medarbetare. En seminarieserie planeras för 2018 som ett led i den fortsatta implemen- 
teringen och förankringen. Seminarieserien ska utgå från olika teman som knyter an till 
planen. 

 
4.2 Genomförande 
Den gemensamma plattformen för missbruks- och beroendefrågor är verktyget för att ge- 
nomföra identifierat utvecklingsarbete och omsätta intentionerna i planen till handling. 
Kopplingen mellan planen och plattformen är tydliggjord i uppdragsbeskrivningen. 

Plattformen omfattar myndighetsutövning, biståndsbedömd utförarverksamhet samt servi- 
ceinsatser. Den representeras av stadens enhetschefer inom området. Syftet är ökad likvär- 
dighet och stärkt ställning för de människor som behöver stöd och hjälp. Plattformen ska 
bidra till en hög grad av samsyn och gemensamma utgångspunkter för staden när det gäller 
insatser, metoder, rutiner, kvalitet och systematisk uppföljning. 

 
4.3 Uppföljning och revidering 
Uppföljning av mål handlar om lärande och är en förutsättning för att kunna styra utveck- 
lingen i önskad riktning. Till stöd för uppföljning av planens intentioner och strategiska ut- 
vecklingsområden finns en struktur med mål, indikatorer, metod, tidpunkt och ansvar. 

Giltighetstiden för planen är januari 2018 till och med december 2020. Planen föreslås följas 
upp och revideras under andra halvåret 2020. 

Smärre korrigeringar i planen med anledning av eventuella förändringar i styrdokument un- 
der pågående giltighetstid bör kunna ske utan beslut av kommunstyrelsen. Mer omfattande 
förändringar som påverkar viljeinriktning och genomförande av utvecklingsarbete ska kom- 
munstyrelsen fatta beslut om. 
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4.4 Struktur för uppföljning 
 
 

Övergripande mål: 

Alla invånare ges möjlighet att komma ur missbruk och beroende eller minska missbruket i sådan om- 
fattning att livssituationen förbättras för individen och för hens anhöriga. 

Mål Indikator/mått Metod för uppföljning Tid för upp- 
följning 

Ansvar för 
uppföljning 

Strategiområde 1: En sammanhållen och samordnad missbruks- och beroendevård i staden 

Stöd och insatser erbjuds Insatser fördelade mellan Statistik och samlad 2018, därefter Enhetschefer för 
på ett likvärdigt sätt socialförvaltningarna 

(nyttjandegrad avs 
behandlings- och boendein- 
satser) 

analys från utförande 
verksamheter. 

vartannat år utförande 
verksamheter 

Strategiområde 2: Tillgängliga och individualiserade insatser 

Stöd och insatser är 
tillgängliga när de efter- 
frågas 

Väntetid i antal dagar för 
nybesök hos handläggare 
Antal ej verkställda beslut 
inom 3 månader 
Insatser som erbjuds 
motsvarar faktiska behov 

Könsuppdelad statistik 
från Treserva 
Könsuppdelad statistik 
från Treserva 
Fokusgrupp med 
brukare 

2018, därefter 
vartannat år, 
inom ramen 
för Kvalitets- 
rapport IFO/ 
FH 

Enhetschefer för 
myndighets- 
utövning 

Brukaren är delaktig och 
har inflytande vid 
planering av insats 

Skattning av delaktighet och 
inflytande 
Andel upprättad med och 
undertecknad genom- 
förandeplan av enskilda 

Resultat från brukar- 
enkät 
Könsuppdelad statistik 
från Treserva 

2018, därefter 
vartannat år, 
inom ramen 
för Kvalitets- 
rapport IFO/ 
FH 

Berörda enhets- 
chefer för om- 
rådet 

Strategiområde 3: Samverkan som möjliggör och utvecklar 

Samverkan mellan hu- 
vudmännen är effektiv 
genom tydliggjort ansvar, 
kontinuitet och helhets- 
syn 

Antal specifika samarbetsav- 
tal/lokala överenskommelser 
som tydliggör ansvar 
Antal vård- och stöds- 
am-ordning (VSS) och antal 
samordnade individuella 
planer (SIP) som  används 
för personer med behov av 
samordnade insatser från 
minst två huvudmän 

Manuell inventering. 
Samlad analys och be- 
dömning. 
Manuell inventering. 
Sammanställning och 
analys. 
Manuell inventering. 
Sammanställning och 
analys. 

2018, därefter 
vartannat år 

Samverkans- 
gruppen Berosam 

 Antal avvikelser som rör 
samverkan och som lett till 
förbättringar 

   

Strategiområde 4: Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens 

Insatser och metoder Antal insatser/metoder som Uppföljningsverkstad 2018, därefter Berörda enhets- 
som används utgår från används och rekommende-  vartannat år, chefer för 
nationella riktlinjer för 
området 

ras i Nationella riktlinjer  inom ramen 
för Kvalitets- 

området 

   rapport IFO/  

   FH  

Beviljade och 
utförda insatser följs upp 
på ett systematiskt sätt 

Andel service- och 
biståndsbedömda insatser 
som följs upp 

Könsuppdelad statistik 
från ASI och DOK 

2018, därefter 
vartannat år, 
inom ramen 
för Kvalitets- 
rapport IFO/ 
FH 

Berörda enhets- 
chefer för 
området 
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5 Bakgrund och utgångspunkter 

5.1 Uppdrag, omfattning och avgränsningar 
Kommunstyrelsen i Göteborg tog i slutet av 2014 initiativ till att en stadsövergripande plan 
skulle tas fram för att stärka och utveckla delar av stadens missbruks- och beroendevård. 
Den ursprungliga avsikten var att främst rikta fokus mot omfattande och allvarligt narko- 
tikamissbruk. På grund av att blandmissbruk ökat breddades uppdraget till att omfatta eta- 
blerat missbruk och beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra 
liknande medel som påtagligt påverkar människors liv och vardag. 

Göteborgs Stads Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende är ett stadsövergri- 
pande styrdokument som anger färdriktning, strategier och mål kring vad som ska uppnås 
inom området under perioden 2018-2020. Av planen framgår också hur arbetet ska följas 
upp. 

Planen ska bidra till att målgruppens behov synliggörs, att stöd och insatser präglas av hel- 
hetssyn och likabehandling, att brukarens ställning stärks och att samarbetet utvecklas inom 
staden liksom med andra aktörer. När det finns behov av individuella insatser från både häl- 
so- och sjukvård och socialtjänst ska det gemensamma ansvaret tydliggöras. 

Såväl stadens myndighetsutövning som utförande verksamheter är väsentliga i arbetet för att 
utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Planen inkluderar både en vidareutveckling av be- 
fintlig verksamhet och att pröva nya arbetssätt och metoder för målgruppen. Planen ger väg- 
ledning till stadens framtida missbruksvård men intentionerna måste omsättas till handling. 
Detta sker med fördel i det gemensamma plattformsarbete4 för socialtjänstens arbete kring 
missbruk och beroende som startade under hösten 2016. 

Denna plan omfattar inte riskbruk som handlar om den konsumtion som ännu inte har ut- 
vecklats till missbruk eller beroende, men som riskerar att göra det om den fortsätter. Miss- 
bruk och beroende av spel, mat eller sex ingår inte heller i denna plan. 

Stadsledningskontoret har i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande styrdokument för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) 2017-2020 med fokus på häl- 
sofrämjande och förebyggande perspektiv. Planen för arbetet mot etablerat missbruk och 
beroende och kommande styrdokument för ANDT-området har arbetats fram samtidigt  
och synkroniserats tidsmässigt. 

 
5.2 Genomförande 
I början av 2016 gjordes en enkätundersökning med chefer i Göteborgs Stad för att få en 
samlad nulägesbild av stadens missbruksarbete, få kunskap om behov och faktiska förhål- 
landen och få fram förslag till utveckling och förändring. Undersökningens resultat var en 
startpunkt i arbetet med att ta fram en övergripande plan och ett underlag för fortsatt för- 
djupningsarbete utifrån olika teman. 

 
 

4 Med plattformsarbete avses utveckling och förstärkning av gemensamma strukturer och arbetssätt för stadens 
missbruksarbete. I plattformsarbetet ingår myndighetsutövning och utförande verksamheter. 
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En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad! 

 
Mobiliseringsarbetet har varit en viktig språngbräda för att utveckla stadens missbruksarbe- 
te. Mobilisering och förankring av planen har skett successivt, vilket underlättar implemen- 
tering i ordinarie verksamhet. Redan från början har en bred delaktighet skapat genom så 
kallade deltagarstyrda workshops där dialog har förts kring angelägna teman. Arbetssättet 
har säkerställt att så många idéer, tankar och synpunkter som möjligt har kommit fram och 
bidragit till att planen är nära kopplad till praktiken. 

 
5.3 Styrande och vägledande dokument samt 
utgångspunkter 
Denna plan har arbetats fram med stöd av lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör 
missbruks- och beroendeområdet samt rapporter och analyser som tillfört fakta och kunskap 
till området. 

5.3.1 Lagstiftning 

Ansvaret för missbruks- och beroendevården är idag delat mellan främst kommunen som 
huvudman för socialtjänsten och landstinget eller regionen som huvudman för hälso- och 
sjukvården. Men även staten har ansvar, bland annat för tvångsvård. 

Jämlik vård är själva kärnan i hälso- och sjukvårdslagen5 som beskriver att målet för hälso- 
och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Missbruk 
och beroende uppmärksammas inte särskilt i lagstiftningen, men går in under denna ram. 

I socialtjänstlagen (SoL) pekas socialtjänstens särskilda ansvar ut för att motverka och för- 
hindra missbruk bland barn, unga och vuxna. Det särskilda ansvaret innebär att aktivt sörja 
för att den enskilde får den hjälp och stöd den enskilde behöver för att komma ifrån miss- 
bruket6. De insatser som myndigheten fattar beslut om ska så långt som möjligt ges i frivilli- 
ga former med beaktande av den enskildes självbestämmanderätt. 

5.3.2 Nationella riktlinjer 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende7 är ett 
centralt dokument som direkt berör arbetet med personer med missbruks- och beroende- 
problematik och deras närstående. Riktlinjerna syftar till att höja kvaliteten i hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten och att bidra till att patienter, brukare och klienter får en jäm- 
lik och god vård. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om vilka åtgärder och metoder 
som socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör erbjuda utifrån bästa tillgängliga kunskap. 
Det är angeläget att missbruks- och beroendevården kan erbjuda ett brett utbud av veten- 
skapligt utvärderade och effektiva behandlingsmetoder, och genom att tillämpa nationella 
riktlinjer säkerställer vi detta. 

 

5 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL 

6 5 kap. 1§, 9§ och 9a§ SoL 

7 Nationella riktlinjer om vård och stöd vid missbruk och beroende, stöd för ledning och styrning, Socialstyrelsen 
april 2015. 



18  

 

5.3.3 ANDT-strategin 
Det övergripande målet för ANDT-politiken är ”ett samhälle fritt från narkotika och dop- 
ning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- 
bruk”, enligt regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016–2020. Målet bygger på visionen om ett samhälle där alla ska kunna 
växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, nar- 
kotika, dopningsmedel eller tobak. Strategin innehåller ett tydligt jämlikhets- och jämställd- 
hetsperspektiv som måste genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer för att få genomslag. En 
utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa som bygger på 
FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter8. 

5.3.4 Göteborgs Stads budget 

Denna plan förhåller sig också till den budget som kommunfullmäktige beslutar om varje 
år och som är överordnad alla andra styrdokument i Göteborgs Stad. I budgeten uppmärk- 
sammas särskilt att de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra 
stadens alla verksamheter. Individ- och familjeomsorgen har en viktig funktion i ar¬betet för 
ett jämlikt Göteborg och ger struktur och stöd när människan är som skörast. Vårt förhåll- 
ningssätt ska kännetecknas av respekt för individens frihet, integritet och självbestämman- 
de. Arbetsmetoder och utformning av verksamheten ska utgå från forskning och beprövad 
erfarenhet. Arbetet behöver organiseras så att mer tid frigörs för arbete med enskilda och 
grupper. Samverkan med Västra Götalandsregionen behöver fördjupas, inte minst inom 
missbruksvården9. 

5.3.5 Människors lika värde 

Göteborg ska vara en stad för alla. En grundläggande princip är allas lika värde som tar sin 
utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Diskrimineringslagen 
innebär rätten att inte bli diskriminerad utifrån kön, könsöverskridande identitet eller ut- 
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Människor är olika, men har samma rättigheter och skyldigheter. Göte- 
borg Stad ska därför bemöta och behandla invånare på ett likvärdigt sätt och erbjuda likvär- 
dig tillgång till välfärdstjänster och annan kommunal service. 

Arbetet med mänskliga rättigheter i stadens verksamheter ska utgå ifrån ett normkritiskt 
arbetssätt för att förebygga diskriminering. Ett normkritiskt perspektiv hjälper oss att syn- 
liggöra, problematisera och förändra begränsande strukturer. Det normkritiska förhållnings- 
sättet kan ses som ett verktyg för att skapa förutsättningar för att förändra maktstrukturer 
och långsiktigt främja lika rättigheter och möjligheter. 10 

 

8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020, Skr. 2015/16:86 

9 Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017 

10 Hämtat från Göteborgs stads webbplats, Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och webbplatsen Jämställ.nu, 
fakta normkritik 
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5.4 Det gemensamma ansvaret 
Möjligheten att tillhandahålla en effektiv, jämlik och tillgänglig missbruks- och beroende- 
vård påverkas av det delade huvudmannaskapet mellan kommun och landsting eller region. 
Lagstiftningen reglerar endast ansvar för olika målgrupper och insatser på en övergripande 
nivå, vilket innebär att det finns ett stort tolkningsutrymme för huvudmännen. Otydligt 
ansvar kan i förlängningen drabba människor i form av bristande tillgänglighet och samord- 
ning. Det delade huvudmannaskapet förutsätter samverkan inom och mellan huvudmännen, 
inte minst för personer med samsjuklighet med till exempel missbruk/beroende och soma- 
tisk sjukdom eller missbruk/beroende och annan psykiatrisk diagnos. Behovet av samverkan 
ökar eftersom allt fler personer identifieras med sammansatta behov. Många personer med 
missbruks- och beroendeproblem har komplexa behov relaterade till fysisk och psykisk häl- 
sa, relationer och andra sociala och psykosociala faktorer. Detta ställer stora krav på samord- 
ning, koordinering och integrering av olika vård- och stödinsatser. 

En förutsättning för att den enskildes behov ska tillgodoses är att det finns överenskom- 
melser och riktlinjer i länet mellan huvudmännen dels om samarbete, dels om tydlig an- 
svarsfördelning inom och mellan kommun och landsting eller region. Sedan 2013 finns det 
likalydande bestämmelser i HSL och SoL om att kommun och landsting eller region ska 
komma överens om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra be- 
roendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel11. 

Ett nytt regionalt avtal12 har arbetats fram som gäller från och med april 2017. Överens- 
kommelsen reglerar ansvarsfördelning och samarbetsfrågor för personer med psykisk funk- 
tionsnedsättning och personer med missbruksproblematik. Syftet är att skapa en samman- 
hållen vård och behandling för den enskilda individen. 

 
5.5 Kunskapsbaserat arbete som grund 
Bakom varje beslut om en insats eller åtgärd ska det finnas tillförlitlig kunskap om att in- 
satsen leder till önskat resultat för den berörde brukaren i den situation denne befinner sig 
i. Evidensbaserad praktik innebär i korthet att man väljer insatser eller metoder genom att 
väga samman kunskap som finns inom forskningen, kunskap i socialarbetarens egen och 
praktikens erfarenheter, och den kunskap som socialarbetaren får av den brukare han eller 
hon har framför sig. 

Socialdepartementet har en mer utförlig definition på evidensbaserad praktik. ”En evidens- 
baserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande, där brukare 
och de professionella, utifrån bästa tillgängliga kunskap, tillsammans fattar beslut om lämp- 
liga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara del- 
aktiga. Vetenskap blir användbar först när den integreras med professionell erfarenhet och 
förmåga samt brukarnas situation och önskemål.” 

Idag har benämningen kunskapsbaserad praktik vunnit mark och används ofta synonymt 
med evidensbaserad praktik. Kunskapsbaserad praktik kan uppfattas som något mjukare och 
mindre kategoriskt.  

 
11 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 8 b § och 5 kap 9a § Socialtjänstlagen, SoL 

12 Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
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6 Nulägesbeskrivning 

6.1 Missbruk och beroende – ett utbrett problem i 
Sverige 
Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel orsakar stora negativa effekter 
för många personer i Sverige. Ofta påverkas både den fysiska och psykiska hälsan liksom 
den sociala situationen. Det finns också en hög grad av samsjuklighet bland personer med 
missbruks- och beroendeproblematik. Om man dessutom inkluderar närstående blir det 
tydligt att många människor, direkt eller indirekt, påverkas och drabbas av missbrukets eller 
beroendets konsekvenser. 

I Sverige konsumerar vi i genomsnitt cirka 9,4 liter ren alkohol per person och år (15 år och 
äldre). Genomsnittet är lägre än för Europa. Andelen som intensivkonsumerar13 alkohol 
minst en gång per månad uppgår till cirka 10-15 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 
år. Den månatliga intensivkonsumtionen har minskat de senaste fem åren. Det är framförallt 
ungdomar som har minskat sin konsumtion medan intensivkonsumtionen bland äldre (65- 
84 år) istället har ökat. 14 

Missbruk och beroende hos vuxna är i högre grad ett problem bland män än bland kvinnor. 
Av dem med missbruk och beroende av alkohol eller narkotika är ungefär två tredjedelar 
män och en tredjedel kvinnor. Missbruk och beroende av läkemedel är vanligare bland kvin- 
nor medan missbruk och beroende av cannabis och dopningsmedel är vanligare bland män. 
Andelen ungdomar och vuxna som uppger att de någon gång prövat anabola steroider är 
förhållande vis låg: cirka en procent av männen och en knapp promille av kvinnorna15. 

När det gäller frivillig institutionsvård enligt SoL så har antalet personer minskat med cirka 
8 procent de senaste tio åren. Utvecklingen för tvångsvård enligt LVM har gått i motsatt 
riktning och istället ökat med cirka 14 procent för samma tidsperiod. 

De senaste tio åren har de narkotikarelaterade dödsfallen ökat påtagligt i Sverige. Orsaker 
till dödsfallen är olycksfall i form av överdoser, självmord, läkemedel, blandmissbruk och 
nätdroger. Ökningen är dock inte så stor som tidigare rapporterats. När hänsyn har tagits  
till förändringar i själva mätmetoden16 uppgår den reella narkotikarelaterade dödligheten  
till drygt 30 procent för perioden 2008-201417. Idag består de flesta narkotikadödsfallen av 
opioiddödsfall och flertalet av dem är syntetiska opioider som metadon, fentanyl och oxiko- 
don. Dessa preparat svarar i stort sett för hela ökningen de senaste åren. I Göteborg finns en 
större andel narkotikadödlighet som beror på opioidläkemedlen metadon, buprenorfin och 
fentanyl än jämfört med Stockholm. Den ökande tillgängligheten av starka opioider är sär- 
skilt oroväckande bland unga vuxna under 30 år. 

 
 
 

13 Intensivkonsumtion innebär en alkoholkonsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för 
män och fyra standardglas eller fler för kvinnor, Kunskapsguidens hemsida 

14 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Rapport 160 

15 Dopning i samhället – Vad? Hur? Vem? Varför? Statens folkhälsoinstitut 2011 

16 Förbättrade rättsmedicinska analyser och rutiner för registrering och kodning 

17 Drug-related deaths in Sweden, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), rapport 158, 2016 
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6.2 Hur ser det ut i Göteborg? 
Socialtjänstens ansvar för stöd och insatser till personer med missbruk och beroende omfat- 
tar såväl utredning som behandling. Kommunens handläggare utreder behov hos personer 
med missbruks- och beroendeproblematik men utför i regel inte eget behandlingsarbete. 
När beslut om en insats är fattat kan insatsen påbörjas av en utförande verksamhet. Utföra- 
ren kan vara såväl en verksamhet inom kommunens socialtjänst som en privat utförare. 

6.2.1 Tillgängliga resurser 

Stadens missbruksvård är idag organiserad och utformad för att möta människor med pro- 
blem relaterade till missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel 
eller kombinationer av dessa. De specialiserade verksamheterna tillhandahåller ett stort antal 
insatser i form av stöd, vård och behandling samt boende för enskilda och för grupper med 
mångskiftande missbruks- eller beroendeproblematik. Yrkesverksamma inom området har 
kunskap och kompetens för att möta människor med olika behov. 

Både kommunen, hälso- och sjukvården och frivilligsektorn har verksamheter som invånar- 
na i staden har tillgång till. På nästa sida finns en sammanställning av socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens resurser. 

6.2.2 Insatser, metoder och arbetssätt 

Ungdomar, unga vuxna och vuxna med missbruks- och beroendeproblematik kan behöva 
olika former av insatser. För behandling av missbruk och beroende erbjuds psykologisk och 
psykosocial behandling där samtalskontakten är basen i behandlingen. Psykologisk behand- 
ling fokuserar mer på intrapsykiska processer, medan psykosocial behandling fokuserar mer 
på den sociala situationen och sammanhanget. Därutöver kan psykosocialt stöd erbjudas i 
form av arbetsträning/sysselsättning, boende, samordning av insatser samt stöd till anhöriga 
och närstående. 

En del av stadens metoder har ett vetenskapligt stöd och rekommenderas i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer. Till exempel använder staden i hög utsträckning bedömningsinstrumen- 
ten ASI (Addiction Severity Index) och DOK (Dokumentationssystem inom missbrukar- 
vården) samt behandlingsmetoderna MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendete- 
rapi), tolvstegsbehandling, HAP (Haschavvänjningsprogram), CPU (Cannabisprogram för 
ungdomar) och ÅP (Återfallsprevention). Staden behöver bredda och komplettera utbudet  
av behandling till vuxna, familjer och anhöriga. Tillgången till boende och sysselsättning 
behöver öka. 

6.2.3 Vad ryms inom hälso- och sjukvårdens ansvar? 

Beroendevården i Göteborg erbjuder kvalificerad vård och behandling för personer med 
missbruks- och beroendeproblematik. Verksamheten tillhandahåller medicinska och psyko- 
logiska insatser inom sluten heldygnsvård och inom öppenvårdens specialistmottagningar. 
Områden som är hälso- och sjukvårdens ansvar är tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, 
läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LARO) och att genomföra sprututby- 
tesprogram. 
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Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Drivs av 

För ungdomar (verksamheterna är viktiga länkar i en uppbyggd vårdkedja) 

Mini-Maria* Fyra mottagningar som erbjuder lättillgänglig 
öppenvård för ungdomar upp till 21 år och deras 
föräldrar 

Gemensamt huvudmannaskap 
Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen 

Götateamet Genomför förstärkt hemmabaserad vård för 
ungdomar med missbruk eller beroende 

Göteborgs Stad 

Avdelning 306 Avgiftning eller abstinensbehandling för ungdomar 
16-21 år som missbrukar alkohol eller narkotika 

Västra Götalandsregionen 

För vuxna 

Behandlingsgruppen för 
drogproblem * 

Tre mottagningar erbjuder samtalsstöd för vuxna 
personer och deras anhöriga 

Göteborgs Stad 

Respons alkohol- 
rådgivning 

Erbjuder samtalsstöd för personer som dricker för 
mycket alkohol, är anhöriga eller har vuxit upp med 
alkoholproblem 

Göteborgs Stad 

Öppenvårdsbehandling, 
socialkontor 

Flera av stadens socialkontor har öppenvårds- 
behandling i anslutning till myndighetsutövningen 

Göteborgs Stad 

Uppsökande 
verksamhet 

Fältassistenter med uppdrag att försöka få kontakt 
med människor som sover ute och motivera dem 
att ta emot hjälp 

Göteborgs Stad och frivilligsektorn 

Järntorgsteamet Samverkansteam för personer med komplex 
problematik av missbruk, beroende och psykisk 
sjukdom. 

Drivs  gemensamt  av  Göteborgs 
Stad, Västra Götalandsregionen och 
kriminalvården 

Lärjeholm Utrednings-, motivations- och behandlingshem för 
män 18-35 år med narkotikamissbruk 

Gryning Vård AB 

Strandgården För kvinnor över 18 år med alkohol- och drog- 
beroende 

Gryning Vård AB 

Beroendemottagning Fyra beroendemottagningar för personer med 
missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller 
narkotika i kombination med psykiska besvär 

Västra Götalandsregionen 

Tillnyktringsenhet Enhet för personer som behöver tillsyn i samband 
med tillnyktring 

Västra Götalandsregionen 

Substitutionsmottagning Fyra mottagningar erbjuder medicinsk behandling 
till personer med opioidberoende 

Västra Götalandsregionen 

Avdelning 367, 368, 369 
och Nordhemskliniken 

Erbjuder akutvård, abstinensbehandling och 
öppenvård 

Västra Götalandsregionen 

Mödra-barnhälso- 
teamet i Haga 

Stöd till kvinnor som behöver avstå från alkohol 
och droger under graviditeten 

Västra Götalandsregionen 

Stigbergskliniken Erbjuder akutvård och öppenvård för män och 
kvinnor med alkohol- och drogproblem 

Stadsmissionen 

Vårdcentral för hemlösa Vårdcentralen riktar sig till hemlösa och erbjuder 
både sjukvård och tandvård 

Västra Götalandsregionen 

För bostadslösa 

1 100 platser Social resursförvaltning erbjuder boende med 
individuellt stöd. Merparten av platserna är för 
personer med missbruk eller beroende. 

Göteborgs Stad 

200 platser Boende för bostadslösa personer inom andra 
förvaltningar i Göteborgs stad 

Göteborgs Stad 

800 platser Komplement till stadens utbud utifrån upphandling 
eller särskilda avtal 

Stadsmissionen, Skyddsvärnet, 
Räddningsmissionen och de privata 
fastighetsägarna 

 
* Enheterna remitterar vid behov personer som missbrukar dopningsmedel till Dopningsmottagningen i Örebro. 
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6.3.4 Vilka enskilda och grupper möter vi? 

Under 2016 var 1 400 personer med egen missbruks- eller beroendeproblematik i kontakt 
med Mini-Maria och behandlingsgrupperna. Cannabis var den dominerande drogen för 
ungdomar medan vuxna personer använde alkohol, cannabis, amfetamin och heroin i högre 
omfattning. Verksamheterna gav också stöd till drygt 300 barn och 600 anhöriga eller när- 
stående. Barnperspektivet är väl integrerat i verksamheterna och de har stöttat barnen ge- 
nom barnteam, barnsamtal och barngruppsverksamhet. Under samma tidsperiod sökte 286 
personer med egna alkoholproblem hjälp hos Respons alkoholrådgivning. Därutöver hade 
verksamheten kontakt med 93 anhöriga och 71 vuxna barn. Viktiga inslag i deras behand- 
ling är barnperspektiv, föräldrasamtal och familjeperspektiv. 

Genom intervjumetoden DOK får vi en något utförligare bild av de personer med missbruk 
och beroende som utförarverksamheterna möter. Såväl Mini Maria-mottagningarna, Be- 
handlingsgruppens mottagningar, Respons alkoholrådgivning och Boendeverksamheten har 
använt intervjumetoden under år 2016. 

Sammanlagt finns 821 påbörjade vårdkontakter dokumenterade under 2016. 40 av dessa rör 
anhöriga eller vuxna barn som dokumenterats med ett särskilt intervjuformulär. För totalt 5 
procent av samtliga intervjuade har vårdkontakten antingen upprepats under året eller på- 
gått samtidigt vid en annan verksamhet. Till exempel kan en person bott inom Boendeverk- 
samheten och haft en samtalskontakt vid Behandlingsgruppen. 

Könsfördelningen är 38 procent kvinnor och 62 procent män. En fjärdedel av de intervjuade 
personerna är 19 år eller yngre, en fjärdedel är i åldern 20-29 år och resten är 30 år och äldre. 
Medelåldern är 32 år. Av de svarande har 82 procent svenskt medborgarskap eller är födda i 
Sverige. Flest personer har sin hemhörighet i Angered, Askim- Frölunda- Högsbo, Major- 
na-Linné eller Östra Göteborg. 

De vanligaste huvuddrogerna är cannabis (36 procent), alkohol (36 procent) och amfetamin 
9 (procent). 61 procent av de personer som uppgett primär drog använder även ett eller flera 
andra preparat. De vanligaste är alkohol, cannabis och bensodiazepiner18. Totalt 36 procent 
uppger att de har ett blandmissbruk. 

Det finns också ett antal personer som har omfattande missbruks- och beroendeproblematik 
och där stadens egna resurser inte räcker till eller är uttömda. Utvecklingen för den totala 
institutionsvården för vuxna enligt SoL och LVM redovisas i diagram 1 på nästa sida. En 
jämförelse har gjorts med de två övriga storstäderna. 

Om vi lägger samman frivillig institutionsvård enligt SoL och tvångsvård enligt LVM kan  
vi se att institutionsvård är betydligt vanligare i Stockholm än i Malmö och Göteborg. Un- 
dersöker man institutionsvården var för sig blir det tydligt att Stockholm har fem gånger  
fler personer i frivillig institutionsvård än Göteborg. Omvänt förhållande råder när det gäller 
vård enligt LVM. Göteborg har dubbelt så många personer i LVM-vård som Stockholm. 

En motsvarande jämförelse av antal vårddygn utifrån sammantagen institutionsvård (SoL 
och LVM) i diagram 2 på nästa sida visar att Stockholm efter 2013 har dubbelt så många 
vårddygn som Malmö och Göteborg. Både Malmö och Göteborg har stabila och oförändra- 
de vårddygn över tid.  

 
18  Notera att uppgift om annan drog även kan avse att personen prövat eller använt annan drog än den primära 

drogen vid något tillfälle eller under någon period. 
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Diagram 1. Institutionsvård totalt SoL och LVM 
Källa: Socialstyrelsen statistikdatabas och SIS statistikavdelning 
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Diagram 2. Institutionsvård totalt SoL och LVM 
Källa: Socialstyrelsen statistikdatabas 
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7 Missbruk och beroende 

7.1 Missbruk och beroende – vad är vad? 
Missbruk och beroende faller in under psykiatriska diagnoser. Det finns därför två olika 
diagnossystem: ICD-1019 och DSM-IV20. ICD-10 är det system som i allmänhet används i 
Sverige, medan forskningen oftast använder DSM-IV. Inom den kommunala verksamheten 
använder man sig inte av diagnoskoder eller klassificeringssystem. I socialtjänstlagen saknas 
definition av termen ”missbruk”. Begreppet tar mer fasta på drogbrukets sociala konsekven- 
ser än på dess effekter på hälsan. Av tradition definierar personen ofta själv sitt missbruk 
eller beroende och att det är de negativa konsekvenserna för personen som är det centrala. 

7.1.1 Missbruk 

Med missbruk avses en återkommande eller varaktig konvsumtion som leder till allvarliga 
följder för den enskilde i form av medicinska och sociala problem. Enligt diagnosverktyget 
DSM-IV ska minst ett av följande fyra kriterier uppfyllas under en och samma tolvmåna- 
dersperiod: 

1. Upprepad användning av alkohol och narkotika som leder till misslyckande att fullgöra 
sina skyldigheter på arbete, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepad användning av alkohol och narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 
bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem. 
 

Om vi lägger samman frivillig institutionsvård enligt SoL och tvångsvård enligt LVM kan  
vi se att institutionsvård är betydligt vanligare i Stockholm än i Malmö och Göteborg. Un- 
dersöker man institutionsvården var för sig blir det tydligt att Stockholm har fem gånger  
fler personer i frivillig institutionsvård än Göteborg. Omvänt förhållande råder när det gäller 
vård enligt LVM. Göteborg har dubbelt så många personer i LVM-vård som Stockholm. 

En motsvarande jämförelse av antal vårddygn utifrån sammantagen institutionsvård (SoL 
och LVM) visar att Stockholm efter 2013 har dubbelt så många vårddygn som Malmö och 
Göteborg. Både Malmö och Göteborg har stabila och oförändrade vårddygn över tid. 

Begreppet skadligt bruk används ofta synonymt med missbruk. Det skadliga bruket foku- 
serar på beteende och konsekvenser; det är alltså inte preparat och mängd som är det vä- 
sentliga. Skadligt bruk är ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser 
i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både på individ-, organisations- och 
samhällsnivå.21 

 
 
 

19 International statistical classification of diseases and related health problems, Tenth revision 

20 DSM-IV, Diagnostic and statistical manual of mental disorders. En senare version, DSM-5, har publicerats men de 
studier som rekommendationerna i Nationella riktlinjer Vård och stöd vid missbruk och beroende baseras på 
utgår från DSM-IV. 

21 Definition av Världshälsoorganisationen (WHO) 
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7.1.2 Beroende 

Beroende innebär att alkohol och/eller narkotika har fått en mycket större betydelse i indivi- 
dens liv än tidigare och lett till en betydande funktionsnedsättning eller lidande. Ett centralt 
kännetecken för beroende är kontrollförlust vilket innebär att man inte längre kan styra sin 
konsumtion. För beroende enligt ICD-10 krävs att tre av sex kriterier ska vara uppfyllda. 

 
1. Stark längtan efter drogen 
2. Svårigheter att kontrollera intaget 
3. Fortsatt användning trots skadliga effekter 
4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 
5. Ökad tolerans 

6. Fysiska abstinenssymtom 

7.1.3 Etablerat missbruk och beroende 

Med etablerat missbruk och beroende avses i den här planen individer, oavsett ålder, som har 
ett dagligt eller så gott som dagligt intag av alkohol, narkotika eller andra liknande substan- 
ser som påtagligt påverkar människors liv och vardag. Det omfattande intaget medför nega- 
tiva konsekvenser på hälsan och hela livssituationen. Tidigare har begrepp som ”tungt miss- 
bruk eller tungt narkotikamissbruk” använts i större omfattning i liknande sammanhang. 

7.1.4 Bakomliggande orsaker 

Det finns flera olika förklaringsmodeller och bakomliggande orsaker till varför människor 
utvecklar skadligt bruk och/eller beroende av alkohol eller andra droger. Det kan handla om 
psykologiska faktorer, fysiologisk sårbarhet och ärftlighet, tillgängligheten till droger samt 
personens sociala situation. Det är svårt att peka ut vilken som är den mest centrala orsaken 
och det kan också variera mellan olika personer och grupper. 

Claudia Fahlke, professor i missbrukspsykologi vid psykologiska institutionen vid Göteborgs 
universitet beskriver beroende som ett biopsykosocialt syndrom. Den bakomliggande or- 
saken är komplex och utvecklas sannolikt genom ett samspel av olika sårbarhetsfaktorer, så 
som sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Ju längre ett beroende pågår, desto fler och 
mer komplicerade konsekvenser på sikt. 

Även i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården definierar man miss- 
bruk och beroende som ett multifaktoriellt fenomen, det vill säga ett tillstånd som påverkats 
av flera olika faktorer. 

Om man vill skapa en modell som försöker förklara det komplexa samspelet runt drogmiss- 
bruk är det viktigt att ta hänsyn till de tre huvudkomponenterna: drogens tillgänglighet och 
dess verkningar, biomedicinska och psykologiska egenskaper hos människor, och sociala och 
strukturella faktorer. Uppväxten har stor betydelse för att utveckla missbruksproblem. Perso- 
ner som befinner sig i ett omfattande och etablerat missbruk har ofta tidigt i livet uppvisat 
tecken på olika sociala svårigheter och problem. Det kan gälla negativa hemförhållanden, 
uttalade problem i skolgången, tidiga kontakter med polis- och socialvårdsmyndigheter, 
missbrukande eller frånvarande föräldrar. 22 

 
 

22 Kan man säga varför någon blir beroende? Hämtat från hemsida Centralförbundet för alkohol-och narkotika- 
upplysning (CAN), Allmänt om droger 
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7.2 Målgrupper i fokus 
Följande grupper har uppmärksammats som särskilt sårbara när det gäller missbruk och be- 
roende. 

7.2.1 Barn till föräldrar med missbruk och beroende 

Det är viktigt att öka kunskapen om livsvillkoren för barn som lever med missbrukande för- 
äldrar och värna om deras rätt till en god livskvalitet oavsett föräldrarnas problem. Barn till 
missbrukande föräldrar finns i alla samhällsklasser och miljöer. Barn i dessa familjer löper en 
betydligt större risk för att själva utveckla olika typer av problem än andra barn. De här bar- 
nen uppmärksammas också i allmänhet alldeles för sent. Det är av största vikt ur ett barn- 
perspektiv att personer med missbruks- eller beroendeproblem får den bästa tänkbara vård 
och behandling för att minimera att barn växer upp i missbruksmiljö. Föräldrar bör erbjudas 
insatser som föräldrautbildning, stödsamtal, stödgrupper eller familjebehandling. Barnet kan 
själv behöva krissamtal, kontaktfamilj eller insatser från barn- och ungdomspsykiatrin23. 

7.2.2 Ungdomar och unga vuxna 

Missbruk och beroende bland ungdomar och unga vuxna skiljer sig från missbruk och bero- 
ende bland vuxna i både karaktär, omfattning och bakomliggande faktorer. Ungdomar med 
missbruk och beroende ”experimenterar” inte bara med användande av alkohol och droger, 
utan de har ofta också andra problem som psykisk ohälsa och psykosociala svårigheter. De 
ungdomar som har missbruk- eller beroendediagnos har i hög grad även annan samtidig 
psykiatrisk diagnos. Jämfört med ungdomar utan samtidig psykisk sjukdom så har ungdo- 
mar med samsjuklighet oftare ett allvarligare missbruk och dessutom en svårare social situa- 
tion med föräldrar som har ett eget missbruk eller beroende. Vanligen uppträder den psykis- 
ka problematiken hos dessa ungdomar långt innan missbruket, men få har haft kontakt med 
barn- och ungdomspsykiatrin. 

Alkoholkonsumtionen i stort sjunker bland unga men av de ungdomar som dricker alkohol 
behöver fler vårdas idag för akut alkoholförgiftning inom hälso- och sjukvården. Alkoholva- 
nor bland pojkar och flickor blir allt mer likartade. Hälso- och sjukvården ser en utveckling 
av allt tyngre och mer avancerat skadligt bruk som kryper ner i åldrarna 24. 

Cannabis är den drog som missbrukas mest i landet, särskilt bland ungdomar och unga 
vuxna personer. Sambandet mellan cannabisanvändning och ökad risk för psykisk ohälsa är 
väl känt. Antal unga vuxna personer som får heldygnsvård för psykisk funktionsnedsättning 
kopplad till användning av cannabis, eller kombination av droger, har mer än fördubblats 
sedan 2004. Idag är det vanligt att unga vuxna använder flera olika sorters droger, det vill 
säga att de har ett blandmissbruk. 

Den senaste tidens flyktingströmmar har inneburit att många barn och ungdomar har kom 
mit till Sverige utan sällskap av en förälder eller annan vårdnadshavare. Från Gryning vård25 

 
 

23 Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, samverkan mellan kommunerna och landstinget i 
Stockholms län, 2015, s 45 

24 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring 
personer med missbruk/beroende, HSN 2016-0789, s 12 

25 Institutionsvård och öppenvård för barn, ungdomar och familjer. Gryning vård ägs av de fyra kommunal- 
förbunden i Västra Götaland. Muntliga uppgifter har inhämtats om ökande behov av placeringar för ensam- 
kommande ungdomar med anledning av missbruksproblematik. 
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kommer signaler om en ökad droganvändning bland dessa och att fler behöver hjälp för ett 
skadligt missbruk eller etablerat missbruk. Rätt åtgärder, stöd och vägledning kan vara avgö- 
rande för dessa ungdomars framtid. 

7.2.3 Män och kvinnor 

I vår kultur är mäns drickande mer socialt accepterat än kvinnors. Det medför bland annat 
att kvinnorna oftare än männen skam- och skuldbeläggs för sitt drickande. Kvinnor söker i 
mindre utsträckning hjälp för alkoholproblem. De söker i stället vård för somatiska och psy- 
kiatriska åkommor, vilket gör att de får hjälp för sina missbruks- och beroendeproblem i ett 
senare skede än männen. 

Det är stora skillnader mellan mäns och kvinnors missbruk och beroende av alkohol och 
andra droger. Alkoholmissbruk är cirka tre gånger så vanligt bland män som bland kvin- 
nor, men på senare tid har alkoholkonsumtionen ökat bland medelålders och äldre kvinnor. 
Kvinnor använder sömnmedel och lugnande medel i dubbelt så stor utsträckning som män. 
En viktig aspekt är de biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor. Studier visar 
att kvinnor är biologiskt känsligare för alkohol och narkotika än män och att fysiska skador 
inträder fortare hos kvinnor. En individualiserad behandling, oavsett kön, utifrån den en- 
skildes behov och förutsättningar är av central betydelse såväl medicinskt som socialt. Det 
finns stora individuella skillnader ifråga om behov som man ska ta hänsyn till vid vård och 
behandling av kvinnor respektive män med missbruks- och beroendeproblematik. I behand- 
lingsarbetet ska även anhöriga till personer med missbruk eller beroende vara välkomna att 
delta26. 

7.2.4 Gravida kvinnor 

Ett prioriterat mål i regeringens ANDT-strategi 2016-2020 är att färre barn ska födas med 
skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Alkoholkonsumtion hos gravida 
kan oberoende av omfattning ses som risk- eller missbruk med hänsyn till skaderiskerna 
för fostret. Missbruk och beroende av droger medför allvarliga konsekvenser för fostret och 
kan medföra långtidskonsekvenser hos barnet. I behandlingen av dessa kvinnor behövs ett 
strukturerat och långsiktigt samarbete mellan olika aktörer. Graviditeten innebär i allmänhet 
en temporär minskning av missbruket och utgör ett bra tillfälle för motivations- och be- 
handlingsarbete. Behandlingen bör inriktas på att uppnå en alkohol- och drogfri graviditet. 
Den involverade partnerns alkohol- och narkotikavanor behöver också uppmärksammas och 
inkluderas i behandlingsarbetet. Stöd i föräldraskap behövs även efter födseln 27. 

7.2.5 Våld och övergrepp 

Studier har visat att kvinnor som missbrukar befinner sig i en särskilt utsatt situation i sam- 
hället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Missbruket kan bland annat 
leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Att kvinnorna 
dessutom utsätts för övergrepp i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld gör att de är i be- 
hov av särskilda stödinsatser. Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor med missbruk 
är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare såsom partner, behandlingspersonal, 

 

 

26 Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, samverkan mellan kommunerna och landstinget i 
Stockholms län, 2015, s 40-41 

27 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring 
personer med missbruk/beroende, HSN 2016-0789, s 11 
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väktare eller andra personer med missbruksproblematik. 

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld upplever ofta att de blir fördomsfullt och nega- 
tivt bemötta och kan därför hysa en misstro mot myndigheter. Få polisanmäler våldet och de 
kontaktar oftast bara vården vid mycket omfattande skador. Kvinnorna är också rädda för 
att myndigheterna ska få kännedom om deras missbruk och eventuella kriminella verksam- 
het om de söker vård eller polisanmäler. De är ofta rädda för att barnen ska tvångsomhän- 
dertas, och underlåter därför att söka hjälp. De begränsade möjligheterna gör att beroendet 
av den våldsutövande partnern ökar. Känslan av att det inte finns någon hjälp att få stärks. 

Det finns män som har utsatts för olika typer av våld i nära relationer och blivit sexuellt ut- 
nyttjade. Förövarna kan vara både män och kvinnor. För många kan det ta lång tid innan de 
söker hjälp eftersom de är rädda att inte bli trodda. Män som utsatts för grovt våld och över- 
grepp under längre tid kan utveckla depression, ångest, självmordstankar, missbruksproblem 
och traumaspecifika symptom. Forskning och kunskap på området behöver stärkas.28 

Oavsett om det är barn, kvinnor eller män som utsätts för våld i nära relationer, ska de erbju- 
das den hjälp som de behöver. 

7.2.6 Etnicitet 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att det i dagens Sverige lever människor från många 
olika kulturer med vitt skilda vanor och traditioner inom alkohol- och narkotikaområdet. 
Cirka 18 procent av befolkningen i hela landet är utrikes födda (december 2016)29. Problem- 
bilden kan skilja sig markant mellan olika grupper. Innan man söker förklaringar till sociala 
problem i etnicitet eller kulturella skillnader bör man söka svar i generella levnadsförhållan- 
den för dessa grupper av människor. Vissa grupper med utländsk bakgrund har sämre villkor 
när det gäller hälsa, arbete, ekonomi och boende. Segregering, utanförskap och marginalise- 
ring utgör för många personer vanliga inslag. 

7.2.7 HBTQ 

Det finns studier och undersökningar som pekar mot att HBTQ-personer30 har sämre hälsa 
och mår sämre psykiskt än den övriga populationen. En bidragande orsak till psykisk ohälsa 
anses ligga i identitetsproblem. Enligt Folkhälsomyndigheten är riskerna för missbruk av 
alkohol och andra droger högre bland HBTQ-personer än hos den övriga befolkningen. 

7.2.8 Funktionsnedsättning 

De neuropsykiatriska tillstånden medför en förhöjd risk att utveckla andra typer av psykiska 
störningar. När det gäller personer med ADHD är risken för att utveckla alkohol- eller nar- 
kotikaberoende nästan dubbelt så hög för vuxna personer som för befolkningen i övrigt. 
Flera studier visar att cirka 20 procent av personerna med diagnosen ADHD kommer att 
utveckla alkohol- och drogproblem någon gång under livet.31 De droger som främst används 
av gruppen är cannabis, amfetamin och heroin. Missbruket blir en form av självmedicine 

 
 

28 Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner, Rapport 2017 – 02, Claes Ekenstam, Jørgen 
Lorentzen och Marianne I. Lien 

29 Statistiska centralbyrån (SCB) 

30 HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 

31 Beckman, Vanna, Vuxna med DAMP/ADHD, 1999 
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ring. Målet är inte att uppleva ruseffekter utan att dämpa oro och rastlöshet. 

7.2.9 Samsjuklighet 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt, vilket är van- 
ligt inom missbruks- och beroendevården. Bland personer som har alkohol- eller narkoti- 
kaproblem har mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång i 
livet haft en psykiatrisk diagnos. Personer med samsjuklighet har en ökad risk för ett sämre 
förlopp och det är troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än 
om de förekommit var för sig. Det är viktigt att stöd och behandling ges samtidigt för båda 
tillstånden och för andra problem som är en konsekvens av samsjukligheten. Eftersom olika 
huvudmän har ansvar för stöd och behandling krävs samverkan och samordning för att 
adekvat vård ska kunna ges.32 

7.2.10 Äldre 

Antalet äldre över 65 år som har eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ökar. 
Symtomen kan vara svåra att identifiera och kan missuppfattas som åldersrelaterade. Med 
åldrandet förändras kroppens förmåga att hantera alkohol. En man i 70-årsåldern kan ha 
20-30 procent högre blodalkoholhalt än en 35-åring som druckit samma mängd alkohol. 
Hos kvinnor kan skillnaden vara ännu större. Undersökningar har visat att vid lika blodalko- 
holhalt uppvisar en äldre person sämre kognitiv förmåga än yngre. 

Sedan början av 2000-talet har andelen äldre som vårdats för alkoholrelaterade diagnoser 
ökat. Antalet äldre med dödlighet i sjukdomar relaterade till alkohol samt självmord ökar 
också. I alla andra åldersgrupper minskar de alkoholrelaterade dödsfallen men den nedgång- 
en syns inte i åldrarna 65–79 år. Med stigande ålder följer fler sjukdomar. Hög läkemedel- 
skonsumtion ökar risken för läkemedelsberoende och biverkningar. Sömnmedel, smärtstil- 
lande och lugnande medel konsumeras i ökande grad av äldre personer. 33 

Området befinner sig i gränslandet mellan psykiatri, geriatrik, beroendevård, primärvård, 
socialtjänstens äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg, vilket ställer höga krav på 
samverkan mellan olika verksamheter samt på personalens kompetens. Det är viktigt att det 
finns kontinuitet och sammanhållande insatser även för dem som har fyllt 65 år. Det förut- 
sätter flexibilitet inom och mellan verksamheter samt inom och mellan huvudmännen. 

 
7.3 Insatser och interventioner som möter 
individuella behov 
Utvecklingen av missbruk och beroende är ett komplext och sammansatt fenomen med 
många samverkande faktorer som varierar från person till person. Hos de flesta med ett 
etablerat missbruk eller beroende finns hälsomässiga och sociala skador som får effekter på 
livssituationen som till exempel relationer, boendesituation, försörjning och kriminalitet. Ef- 
tersom missbruks- och beroendeproblem är så mångskiftande måste vård- och behandlings- 
arbetet erbjuda både ett brett och ett individualiserat utbud av insatser. För att påverka 

 

32 Socialstyrelsens plattform Kunskapsguiden, område missbruk och beroende 

33 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring 
personer med missbruk/beroende, HSN 2016-0789, s 16 
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hälsoläget kan behandling inte bara fokusera på missbruket utan måste inkludera den en- 
skildes hela livssituation. 

I socialtjänstlagen framgår att insatser för personer med missbruk och beroende ska ges med 
respekt för individens behov, särskilda förutsättningar och erfarenheter. Socialtjänstens 
arbetssätt ska så långt som möjligt baseras på kunskaps- och evidensbaserade metoder. De 
insatser som myndigheten fattar beslut om ska så långt som möjligt ges i frivilliga former 
med beaktande av den enskildes självbestämmanderätt. Insatser i öppna former (även kallad 
öppenvård) har vunnit mark sedan 2000-talet för att skapa alternativ till institutionsvård. 

Vården och stödet ska ges med god kvalitet och vara likvärdig, jämlik, jämställd och tillgäng- 
lig. Det kräver tillgång till ett brett utbud av kunskapsbaserade insatser som planeras till- 
sammans med den enskilde. Dessa faller inom både det sociala och det medicinska området. 
Samverkan och samarbete kring individen och dennes närstående har en central roll för att 
kommuner och landsting eller region ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att den en- 
skilde ska få sammanhållna vård och stödinsatser. 

Behandling av missbruk och beroende är en lång process som handlar om att hjälpa den 
enskilde att styra sitt liv och förändra sin livssituation utifrån egen förmåga. För att nå goda 
behandlingsresultat bör insatserna kännetecknas av långsiktighet, kontinuitet och uthållig- 
het. Motivationsarbete i olika former är av stor betydelse, liksom att vård och behandling 
kan erbjudas med kort varsel. Tvivel på den egna viljan och förmågan till förändring kan 
leda till återfall i missbruk, avbrutna behandlingskontakter och svårigheter att fullfölja 
planerade insatser. Vägen ut ur ett beroende är troligtvis minst lika komplex som vägen in 
i ett beroende och det är därför angeläget att förbättra och förstärka arbetet med återfalls- 
preventiva insatser34. Återfallsrisken är ofta hög direkt efter institutionsvistelse och det är 
viktigt med ett strukturerat boende och tillgång till sysselsättning efter genomgången be- 
handling. 

Behandlingsrelationen är själva kärnan i arbetet med att ge stöd och hjälp till personer med 
missbruks- och beroendeproblematik. Behandlarens empatiska förmåga och professionella 
förhållningssätt är verksamma delar i en bra behandlingsrelation och en förutsättning för ata 
få till stånd en behandling. Relationen underlättar gemensam problemformulering, terapeu- 
tisk allians och kvarstannande i behandlingen. 

I behandlingen ingår att öka motivationen till förändring och att utveckla nya beteenden. 
Det gäller att hitta inneboende resurser hos den enskilde och synliggöra det som är positivt. 
Det är också ofta till stor hjälp att involvera närstående. När den enskilde bryter sitt miss- 
bruk behövs ofta hjälp med att lindra abstinenssymtom genom icke beroendeframkallande 
läkemedel. Man skiljer på abstinensbehandling som sker i form av heldygnsvård och under- 
hållsbehandling som sker inom ramen för öppenvård. 35 

 
 
 
 
 
 
 

34 Beroendeutveckling – ett komplext förhållande mellan psykologiska, sociala och biologiska faktorer, artikel 2009 
av Claudia Fahlke 

35 Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (Dopningslagen) 
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Bilaga 1 

Centrala substanser och preparat inom området 

Alkohol 

Alkoholdrycker definieras i lagstiftningen som drycker som innehåller mer än 2,25 volym- 
procent alkohol, det vill säga sprit, vin och öl. Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i 
Sverige, liksom i andra västländer. Idag är vin den vanligaste alkoholdrycken. Sveriges alko- 
holpolitik går främst ut på att begränsa alkoholens negativa konsekvenser genom att hålla 
nere alkoholkonsumtionen med alkoholskatt och begränsad tillgänglighet. 

Narkotika 

Narkotika är opiater, cannabis, amfetamin och andra centralstimulerande preparat, hallu- 
cinogener samt all icke medicinsk användning av läkemedel. I Sverige är i princip all han- 
tering av narkotika olaglig, inklusive eget bruk och innehav. Enligt 8 § narkotikastrafflagen 
(1968:64) är narkotika läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egen- 
skaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med 
sådana egenskaper eller effekter. Cannabis är den mest förekommande drogen i Sverige och 
rökning är det vanligaste intagningssättet. 

Läkemedel 

Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För 
att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det eu- 
ropeiska läkemedelsverket. Med läkemedelsberoende avses beroende av ett narkotikaklassat 
läkemedel, framför allt smärtstillande medel, sömntabletter eller viss psykofarmaka såsom 
bensodiazipener. Läkemedelsberoende kan uppkomma i en vårdsituation, där personen får 
narkotikaklassad medicin på recept som personen missbrukar. Sådant läkemedel kan miss- 
brukas vid överförskrivning, det vill säga att läkaren skriver ut medicin utan att det finns 
medicinsk grund. Läkemedelsberoende kan också utvecklas genom illegal försäljning på ”ga- 
tan” eller via internet. 

Dopning 

Dopning är missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka musklernas styrka 
och volym. De dominerande dopningsmedlen är anabola androgena steroider (AAS-pre- 
parat) som innehåller syntetiskt testosteron. Användningen av anabola androgena steroider 
kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem, som hjärt- och kärlsjukdomar, 
potensbesvär, depression, aggressivitet och relationsproblem. Det är inte ovanligt med bland- 
missbruk med narkotika, alkohol och andra läkemedel och det kan förvärra biverkningarna. 
Missbruk av anabola androgena steroider är idag ett samhällsproblem utanför idrottsrörelsen 
och preparaten säljs på en växande illegal marknad. Internet spelar en stor roll för marknads- 
föring och handel. Där kan man också samla kunskap och komma i kontakt med andra som 
använder medlen. Den otillåtna hanteringen av anabola androgena steroider regleras i en 
särskild dopningslagstiftning1. 

 

 

1 Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (Dopningslagen) 



33  

Psykoaktiva substanser2 

Med nya psykoaktiva substanser (NPS) avses nya substanser som kan antas medföra fara för 
människors liv eller hälsa och som används för att uppnå någon form av påverkan, eller som 
kan antas ha beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. De nya psyko- 
aktiva substanserna är ofta av cannabisliknande (syntetiska cannabinoider) eller centralsti- 
mulerande natur. Exempel är Spice eller liknande rökmixar och syntetiska katinoner som 
mefedron. 

Substanserna sprids vanligen via handel på internet och kallas därför ofta populärt för ”nät- 
droger”. Spridningen av substanserna är stor och framförallt ungdomar har insjuknat eller 
dött då de använt substanserna. Antalet NPS som säljs på marknaden har ökat år för år. Det 
är vanligt att substanser som förbjuds ersätts på marknaden av nya med liknande egenskaper 
där den kemiska strukturen har ändrats. 

Sniffning 

Sniffning (även kallat boffning) innebär att man andas in lättflyktiga lösningsmedel och 
gaser som aceton, bensin, lim, tändargas (butangas), terpentin och thinner i berusningssyfte. 
Missbruket kommer och går i vågor, särskilt bland unga som har svårt att få tag i alkohol 
och narkotika. Medlen är ofta lättillgängliga och billiga. Ångorna når snabbt hjärnan och 
ruset kommer ganska direkt. Sniffning kan orsaka medvetslöshet, allvarliga skador på många 
av kroppens organ och så kallad plötslig sniffningsdöd. 

 
 
 
 
 
 

2 Kommittédirektiv, Klassificering av nya psykoaktiva substanser, Dir 2015:102, s 2-4 
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Bilaga 2 

Tvångsvård 
De tre tvångslagarna som kan vara aktuella vid missbruk och beroende är LVU, LVM och 
LPT. 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

LVU är en kompletterande skyddslag för barn och unga under 18 år (i vissa fall upp till 20 
år) och reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda eller skydda den unge. Tillämp- 
ningen av LVU är knuten till att den unge har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan till- 
godoses med frivilliga lösningar. Det finns två huvudfall när vård enligt LVU kan bli aktuell: 

• när brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet innebär en påtaglig risk för 
att den unges hälsa eller utveckling skadas (de så kallade miljöfallen) 

• när den unge utsätter sig för påtagliga risker genom missbruk, brottslig verksamhet eller 
något annat socialt nedbrytande beteende (de så kallade beteendefallen) 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Tvångsvård enligt LVM kan beslutas av förvaltningsrätten om någon är i behov av vård för 
att komma ifrån sitt missbruk eller beroende och vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Dessutom måste personen som missbrukar utsätta sin hälsa för allvarlig fara, riskera att 
förstöra sitt liv, eller befaras komma att skada sig själv eller någon närstående. Syftet med 
tvångsvården är att avbryta ett livshotande missbruk och motivera personen till frivillig vård. 
Statens institutionsstyrelse ansvarar för vården. Så snart det är möjligt ska vården upphöra 
eller ske utanför LVM-hemmet. Tvångsvården får pågå i högst sex månader. 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka personer kan bli intagna 
för vård mot sin vilja. Bara personer som lider av en allvarlig psykisk störning kan vårdas 
mot sin vilja. Dessutom måste det vara nödvändigt, med tanke på personens psykiska till- 
stånd och personliga förhållanden, att hen får psykiatrisk vård på sjukhus med kvalificerad 
vård dygnet runt. Det måste exempelvis finnas en risk för individens eget liv eller hälsa eller 
för andra personers säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Det krävs också att personen inte 
vill bli vårdad på det här sättet. 

Är den psykiska störningen tillräckligt svår bör behandlingsuppgiften falla inom psykiatrins 
ansvarsuppgifter, också om det finns en kombinationsproblematik med ett intensivt miss- 
bruk. Om däremot missbruket bedöms vara det primära och tvångsåtgärder nödvändiga, bör 
LVM i första hand tillämpas. Psykiatrisk tvångsvård bör vara en sista utväg för att klara de 
allvarliga psykiska komplikationerna av missbruket. 
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Reglemente för Göteborgs Stads 
socialnämnd Centrum 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2021. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och 
andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till 
att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 
samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Socialnämnd Centrums uppdrag  
Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden är en av fyra regionala socialnämnder inom Göteborgs Stad, vilkas 
geografiska gränser framgår av bilaga i tjänsteutlåtande Dnr 1017/20. 

Utöver de fyra regionala socialnämnderna finns ytterligare två socialnämnder, 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- och 
omsorgsnämnd. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 

  

  
 

Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för de uppgifter som ankommer på 
kommunen inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.  
Individ- och familjeomsorgens uppgifter fokuserar på socialtjänstlagens grupper; barn 
och unga, missbrukare, brottsoffer samt personer som vårdar eller stödjer en 
närstående inom dessa grupper. 
Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret att individer får den 
hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för de uppgifter som ankommer på 
kommunen inom socialtjänstens område avseende stöd och hjälp till individer och 
familjer för behov som inte primärt avser funktionsstöd, vård och omsorg till äldre 
eller om uppgift är tillagd annan nämnd. Socialnämnderna Centrum och Sydväst har 
ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ-och familjeomsorgen. 

§ 4 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen av 
vård av missbrukare i vissa fall. 

§ 5 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för fritidsverksamhet som erbjuder 
aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala utveckling 
och bidrar till en rik och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Fritidsverksamheten är till för alla men har ett särskilt 
fokus på unga mellan 10 - 20 år. 

§ 6 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för de 
av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 
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Samverkan 

§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med och 
aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en likvärdig 
socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för: 

1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
övriga fem socialnämnder. 

2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka i 
samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet.  

§ 10 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka i 
samordning och samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri.  

Självförvaltningsorgan 

§ 11 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 
självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Taxor och avgifter 

§ 12 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde och sitt stadsområde anta taxor och avgifter 
av mindre ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på likabehandling 
av medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden.  

Bidrag 

§ 13 
 
 
§ 14 

Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
 
Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
statsbidrag som rör fler än en nämnd inom socialtjänstövergripande frågor, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
 

§ 15 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för lokalt föreningsbidrag, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
 

§ 16 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för hemvårdsbidrag inom nämndens 
verksamhetsområde.  
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Särskilt ansvar 

§ 17 Nämnden ansvarar för att för samtliga stadsområden: 
1. Handlägga insatser enligt socialtjänstlagen eller lagar om tvångsvård under 

jourtid eller under annan avtalad tid. 
2. Handlägga ärenden inom familjerätt och adoption för egen nämnd och på 

uppdrag av de tre övriga regionala socialnämnderna. 
3. Tillhandahålla familjerådgivning. 
4. Bedriva förvaltarverksamhet med anställda gode män och förvaltare. 
5. Handlägga ärenden och fatta beslut inom avhopparverksamhet. 
6. Dödsboanmälan, gravsättning och förvaltning och andra åtgärder inom 

boutredning. 
7. Mottagande av nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. 
8. Fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för individer som omfattas av 

gällande förordningar om statlig ersättning till kommun för vissa utlänningar 
om inte ansvaret är lagd på annan nämnd. 

9. Erbjuda samhällsorientering till nyanlända. 
10. Samordning av stadens information, rådgivning och andra sociala insatser till 

personer som omfattas av gällande förordningar om statlig ersättning till 
kommun för vissa nyanlända invandrare. 

11. Administration av stadens ärenden enligt lag och förordningar som reglerar 
statlig ersättning till kommun för vissa utlänningar eller asylsökande i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

12. Handläggning och fördelning av föreningsbidrag vars verksamhet rör fler än ett 
stadsområde samt handläggning och fördelning av föreningsbidrag till 
studieförbund. 

§ 18 Med beaktande av befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden ska 
nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom 
följande områden:    

1. Trygghetsarbete 
2. Krisstöd 
3. Sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
4. Folkhälsoarbete 
5. Samverkan med civilsamhället 
6. Fält- och grannskapsarbete 

Nämnden har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra 
nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde Centrum. 

Uppdrag efter överenskommelser 

§ 19 Nämnden har i uppdrag att efter överenskommelse: 
1. Tillhandahålla vissa insatser enligt socialtjänstlagen såsom vissa serviceinsatser 

för samtliga stadsområden. 
2. Tillhandahålla konsultativt stöd och utbildningar inom nämndens 

verksamhetsområde för samtliga stadsområden. 
3. Samordna vissa stadsövergripande uppgifter. 
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Särskilda utskott 

§ 20 Nämnden ska ha minst två utskott för handläggning av individärenden med undantag 
för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst fem 
ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid sammanträde,  
27 § om beslutsförhet, 
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm, 
36 § om delgivning. 
Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 
Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation. 
Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
får endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven ordinarie 
nämndledamot. 

Sammansättning 

§ 21 Göteborgs Stads socialnämnd Centrum består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden 
får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom 
nämndens verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 

att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
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Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
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Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
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En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och omsorgsnämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2021. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 

verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 

detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 

beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 

riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 

aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i syfte 

att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor 

bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet 

och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper 

som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att 

uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar 

och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 

Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 

nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 

eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 

kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Äldre samt vård- och 
omsorgsnämndens uppdrag  

Det kommunala ändamålet 

§ 1 Nämnden är en av sex socialnämnder i Göteborgs Stad. Förutom nämnden för äldre samt 

vård-och omsorg finns fyra regionala socialnämnder och en nämnd för funktionsstöd.  

Nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer på kommunen inom 

verksamhetsområde äldre samt hälso-och sjukvård. 

 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 

§ 2 Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunen inom verksamhetsområde äldre samt hälso- och sjukvård om ansvar för 

uppgift inte lagts på annan nämnd. 

§ 3 Nämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen avseende människor som är i behov av stöd och hjälp på grund av ålder.  

§ 4 Nämnden ansvarar för att tillhandahålla både individuellt behovsprövade och allmänt 

riktade insatser för äldre människor. Bostad i en särskild boendeform, hemtjänst och 

dagverksamhet respektive öppna verksamheter är exempel på individuellt behovsprövade 

insatser respektive allmänt riktade insatser. 

§ 5 Nämnden ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och 

sjukvårdslagen för alla invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte lagts på annan 

nämnd.                                                                                                                             

Nämnden fullgör därmed inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren 

för kommunens hälso- och sjukvård 

§ 6 Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är äldre och har en fysisk funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk. 

 Samverkan 

§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets 1 kapitel, samråda med och 

aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en 

likvärdig socialtjänst för enskilda ansvarar nämnden för:  

1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 

övriga fem socialnämnder.  

2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt 

på hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt uppdrag. 
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§9 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 

inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 

erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska 

i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med 

andra verksamheter i staden. 

Självförvaltningsorgan 

§ 10 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 

anläggning eller en viss institution. 

 

Taxor och avgifter 

§ 11 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre 

ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på likabehandling av 

medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden.  

Bidrag 

§ 12 

 

 

 

§ 13  

Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 

ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 

Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

statsbidrag som rör fler än en nämnd avseende frågor som rör funktionshinder, 

äldreomsorg samt hälso-och sjukvård, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 
§ 14 Nämnden ansvarar för handläggning av föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, i 

de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 15 Nämnden ansvarar för hemvårdsbidrag inom verksamhetsområdet 

 

Uppdrag efter beställning 

§ 16 Nämnden har i uppdrag att efter beställning verkställa hemtjänst i kommunens 

egenregi. 
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Särskilda utskott 

§ 17 Nämnden ska ha minst ett utskott för handläggning av individärenden med undantag för 

ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt.  

Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst fem ledamöter 

och högst tre ersättare. 

Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i tillämpliga delar:  

23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid sammanträde,  

27 § om beslutsförhet,  

33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  

36 § om delgivning.  

Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden bestämmer.  

Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation.  

Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 

beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, i vissa fall får endast ges 

till nämndens ordförande eller annan namngiven ordinarie nämndledamot. 

 

Sammansättning 

§ 18 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 

§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 

fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 

oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

Personalansvar  

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden får 

besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 

verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 

Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 

fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så att 

det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  

Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 

avvikelser i verksamhet och ekonomi.  

Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

gällande styrningen på området. 
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Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 

informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för 

den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 

kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs 

såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen om 

verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen 

övervägas. 

Information och samråd  

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 

eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 

Tid och plats  

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 

göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 

snarast underrättas om beslutet. 

Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens sammanträde 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
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villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska i 

förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden och eventuella utskott. 

 

Kallelse 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 

får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  

§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  

§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 

besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid sammanträde 

med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 

i överläggningarna.  

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 

nämnder. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. 

 

Ordföranden  

§ 13 Det åligger ordföranden att;  
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 leda nämndens arbete och sammanträden 

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

 kalla ersättare  

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda  

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

 bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en ordförande 

och en eller två vice ordförande. 

Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 

ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 

vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 

dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 

nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 

ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 

presidiets uppgifter. 

Förhinder  

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 

ersättare. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 

får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 

styrelsen utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 

lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  

Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 

beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 

finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads nämnd 
för funktionsstöd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2021. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk 
delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och 
andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till 
att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 
samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Uppdrag för nämnden för 
funktionsstöd 
Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden är en av sex socialnämnder i Göteborgs Stad. Förutom nämnden för 
funktionsstöd finns fyra regionala socialnämnder och en nämnd för äldre samt vård- 
och omsorg.  

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 

  

  
 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen inom 
verksamhetsområde funktionsstöd.  
I funktionsstöd ingår uppgifter som fokuserar på socialtjänstlagens grupper: 
människor med funktionshinder och personer som vårdar eller stödjer en närstående.  
Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret för att individer får den 
hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förutom insatsen rådgivning och 
annat stöd samt verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Vidare ansvarar 
nämnden inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om ansvaret inte lagts på annan 
nämnd. 

§ 4 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för de 
av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

§ 5 Nämnden ansvarar för uppgiften personligt ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  

§ 6 Nämnden ansvarar för beslut att godkänna och teckna kontrakt med privata utförare 
samt i förekommande fall fatta beslut om uppsägning eller hävning av kontrakt 
gällande konkurrensutsatt verksamhet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem inom 
nämndens verksamhetsområde. 
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Samverkan 

§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med och 
aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en likvärdig 
socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för:  

1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
övriga fem socialnämnder.  

2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka i 
samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet.  

§ 10 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka i 
samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri.  

§ 11 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i 
sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden. 

Självförvaltningsorgan 

§ 12 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 
självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Taxor och avgifter 

§ 13 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre 
ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på likabehandling av 
medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden.  

Bidrag 

§ 14 

 

§ 15  

Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd.  
Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
statsbidrag som rör fler än en nämnd inom socialpsykiatrin (personer med psykisk 
funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa), i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
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§ 16 Nämnden ansvarar för handläggning av föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, i 

de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd.  
§ 17 Nämnden ansvarar för hemvårdsbidrag inom verksamhetsområdet.  

Särskilt ansvar 

§ 18 Nämnden ansvarar för att samordna, samla kunskap och kompetens inom 
socialpsykiatri (personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa).  

Uppdrag efter beställning 

§ 19 Nämnden ansvarar för verkställighet av boendestöd i kommunens egenregi.  

Särskilda utskott 

§ 20 Nämnden ska ha minst ett utskott för handläggning av individärenden med undantag 
för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst fem 
ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar:  
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid sammanträde,  
27 § om beslutsförhet,  
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning.  
Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer.  
Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation.  
Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, i vissa fall får 
endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 

§ 21 Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden 
får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom 
nämndens verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 

att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
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Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 

 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
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Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
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En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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