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1 Arkivnämnden 

1.1 Verksamhetsnominering inför 

2022 för Arkivnämnden 

§ 21 

 

Arkivnämndens verksamhetsnominering för 2022,  
(dnr AN-00401/21) 

 

Beslut 

Arkivnämnden översänder tjänsteutlåtandet till Stadsledningskontoret för att 

bifogas budgetunderlaget. 

Handling 

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2021-04-13 

Ärendet 

Stadens budgetprocess har förändrats under 2019 inför budget 2020 – 2022. Nytt 
inför arbetet med budget 2021 – 2023 är att kommunfullmäktige beslutat om att: 

” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 
arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 
utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna 
verksamhetsnominering skall beslutas i april   månad. Nomineringen ska 
överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 
stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 
budgetunderlaget som presenteras i maj månad.”  
 
Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag enligt de 
av Stadsledningskontoret lämnade riktlinjerna. 
 
___________________ 

Sändes till  
Stadsledningskontoret 
Koncernkontoret 
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Arkivnämndens verksamhetsnominering 

inför 2022 

 

Förslag till beslut 

Arkivnämnden översänder tjänsteutlåtandet till SLK för att bifogas 

budgetunderlaget. 

Bakgrund 

Stadens budgetprocess har förändrats inför budget 2020 – 2022. Nytt inför arbetet 

med budget 2021 – 2023 är att kommunfullmäktige beslutat om att: 

” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.”  

 

Enligt de riktlinjer som Stadsledningskontoret lämnat till stadens förvaltningar ska 

bland annat följande ingångsvärden beaktas vid utarbetandet med 

verksamhetsnomineringarna. 

 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag. I 

det fall frågan handlar om andra nämnder, skall samverkan med dem ske, 

innan nomineringen genomförs. 

• Staden står, likt kommunsverige i övrigt, inför utmaningar med avseende 

på kompetensförsörjning och finansiering. Det innebär att det årliga 

budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska ambition 

och/eller uppdrag i staden. För att öka förutsättningarna att göra detta 

behöver hela organisation bidra med att lämna förslag på hur detta kan ske. 

Respektive nämnd behöver då bidra med vad nämnden ser kan förändras i 

nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, 

nämndens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till 2021 års budget kring nämndens 

uppdrag bör framgå. 

• Hur arbetar nämnden idag med effektiviseringar? Vilka 

effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter till 

digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och 

allt för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Den centrala 

budgetprocessen innehåller väldigt mycket material att ta till sig. Det 

  
  
  
Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-13 

Diarienummer AN-00401/21 

 

Handläggare: Mats Buskas 

Telefon: 031-701 50 22 

E-post: mats.buskas@arkivnamnden.goteborg.se  
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innebär att det är önskvärt att vara kortfattad så långt det går. 

 

 

Beträffande Arkivnämndens arbete med verksamhetsnomineringen förtjänar dock 

några frågor särskilt belysas. Då Arkivnämnden är en gemensam nämnd med 

Västra Götalandsregionen kan inte Göteborgs Stad ensidigt besluta om 

verksamhetens inriktning och ambitionsnivå. Det har under arbetet med nuvarande 

reglemente för Arkivnämnden konstaterats att årliga budgetavstämningar mellan 

huvudmännen tillsammans med Arkivnämnden är värdefulla. Det förtjänar att 

särskilt nämnas att den fördelning av nämndens finansiering som enligt aktuellt 

samverkansavtal ska vara 60/40, d v s att Västra Götalandsregionen finansierar 60 

% och Göteborgs Stad resterande 40 %, behöver budgetarna årligen stämmas av då 

huvudmännen tillämpar olika principer för uppräkning av respektive budget. 

Någon sådan dialog har dock inte genomförts de senaste åren. 

Ärendet 

Arkivnämnden är en liten myndighet med god kostnadskontroll och med ett relativt 

stort eget kapital. Inför 2021 har upphandlingen av ett system för bevarande av 

elektroniskt material avslutats och systemet är under implementering.  

Arkivnämnden har för 2021 hemställt om att få nyttja upp till 4 mnkr av det egna 

kapitalet för bland annat engångskostnader i samband med inköpet. Se 

Arkivnämnden § 54, 2020-12-09. 

Arkivnämnden gör bedömningen att nuvarande nivå på kommun- respektive 

regionbidrag inrymmer nuvarande verksamhet samt tillkommande driftskostnader 

för ett system för bevarande.  

Det kan dock konstateras att något system som ensamt tillgodoser samtliga behov 

en arkivmyndighet av Arkivnämndens storlek och komplexitet finns inte att 

upphandla på marknaden. Det finns därför ett behov av såväl utveckling av det 

inköpta systemet liksom inköp av ytterligare system för att komplettera helheten. 

Under implementeringen av systemet som ska driftas av Intraservice har 

införandeprojektet fått i uppdrag att beräkna och estimera tillkommande kostnader 

av såväl engångskaraktär som årliga driftskostnader.  

Tillkommande kostnader med anledning av detta under 2022 kan enligt nämndens 

bedömning lämpligen täckas med ett nyttjande av nämndens egna kapital. 

Arkivnämnden kommer i så fall återkomma med en hemställan om nyttjande av 

eget kapital till Kommunstyrelsen för 2022. 

 

 

Mats Buskas 

Administrativ chef 

 

 

 

Birgitta Torgén 

Förvaltningschef 
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2 Byggnadsnämnden 

2.1 Sammanfattning 
Detta ärende i form av verksamhetsnominering inför budget 2022-2024 utgör del 

av det underlag som ingår i det ärende som kommer att överlämnas till 

kommunstyrelsen för utarbetande av stadens budget 2022-2024. I redogörelsen har 

stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av byggnadsnämnden, sammanställt ett antal 

frågor och områden som kan vara föremål för ställningstagande och prioritering i 

anslutning till utarbetande av förslag till budget för verksamhetsåret 2022. 

I arbetet med att ta fram underlag för arbetet med 2022 års budget har ett antal 

möjliga inriktningar identifierats. En sammanfattning av dessa inriktningar framgår 

nedan. 

• Byggnadsnämndens uppdrag enligt reglementet bedöms vara 

ändamålsenligt. 

• Ekonomiska konsekvenser till följd av nedgång i konjunkturen behöver 

betraktas som en kommunrisk. 

• Digitalisering är kostnadskrävande och kommuncentral finansiering kan 

behövas. 

• Byggnadsnämnden behöver säkerställa medverkan i arbetet med stadens 

miljö- och klimatprogram och förutom den del av arbetet som ryms inom 

befintliga ekonomiska ramar behövs tillkommande kommunbidrag på 1,5 

mnkr. 

• Utifrån kända förutsättningar, och med tillägg av ökat kommunbidrag i 

enlighet med detta ärende, bedöms nettokostnaden för 2022 vara 

oförändrad. 

• I nuläget är det svårt att bedöma effekten av ny taxa. En utvecklad 

ekonomisk uppföljning kommer att möjliggöra uppföljning fr o m 2022. 

• En ökad hyreskostnad till följd av förändrad internhyressättning i staden 

medför ett ökat behov av kommunbidrag med 1,8 mnkr. På sikt bör del 

kunna finansieras genom taxa. 

2.2 Bakgrund 
Denna verksamhetsnominering ingår i det underlag som överlämnas till 

kommunstyrelsen för utarbetande av stadens budget 2022-2024. I redogörelsen har 

stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av byggnadsnämnden, sammanställt ett antal 

områden som kan vara föremål för ställningstagande i det politiska budgetarbetet 

för verksamhetsåret 2022. Förvaltningen har valt att göra kortfattade redogörelser i 

underlaget i syfte att tydligt nominera områden som kan vara relevanta för 

kommande budgetarbete. Förvaltningen kan vid behov ge kompletterande och 

fördjupad information i anslutning till kommande budgetprocess. 

Vid tidpunkten för utarbetandet av detta underlag befinner sig Göteborg, Sverige, 
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Europa och resten av världen fortfarande i en tid av svåra prövningar till följd av 

spridningen av Covid-19. Denna verksamhetsnominering beaktar inte de särskilda 

förhållanden, med avseende på virusets effekter, som kan noteras utan ser det som 

rimligt att dess omfattning och konsekvenser för stadens verksamheter hanteras i 

särskild ordning. För flertalet verksamheter är de negativa konsekvenser som kan 

komma att uppstå av allt att döma att betrakta som kommunövergripande risker 

som kräver kommuncentral hantering. 

Staden har påbörjat ett arbete med att omstrukturera nämnderna som arbetar med 

stadsutveckling och samhällsbyggnad samt förvaltning av lokaler, vägar, gator, 

torg och parker. Nuvarande inriktningsbeslut anger att fyra nya nämnder ska bildas 

medan nuvarande nämnder inom området ska upphöra. Arbetet med att fortsätta 

bedriva verksamheten enligt gällande grunduppdrag kommer att vara prioriterat de 

kommande åren. En omorganisation kommer dock att ta resurser i anspråk vilket 

kommer att medföra ett behov av viss nedprioritering av delar av nuvarande 

verksamhet med förutsättningen att en förändrad nämndorganisation ska komma 

till stånd med befintliga resurser. Denna vetskap kan vara värd att beakta i 

planeringsarbetet avseende mål och uppdrag till berörda nämnder 2022. 

2.3 Nämndens uppdrag 
Reglemente och grunduppdrag 

Enligt det reglemente som reglerar byggnadsnämndens uppdrag framgår att 

ändamålet för verksamheten är följande: 

Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och 

vatten. Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen 

för Göteborg. 

Av reglementet i övrigt framgår vad som är nämndens verksamhetsområde och 

uppgifter och inom vilka områden nämnden träder i kommunfullmäktiges ställe. 

Förvaltningen anser att reglementet ligger i linje med byggnadsnämndens 

verksamhet och ser inget behov av att justera aktuellt uppdrag. Detta också mot 

bakgrund av ny förväntad nämndorganisation avseende stadsutveckling fr o m år 

2023. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

Byggnadsnämnden anser att uppdraget enligt reglementet är ändamålsenligt. 

2.4 Förutsättningar i förhållande 

till budget 2021 
Konjunkturläge och ekonomisk utveckling 

Stadsbyggnadskontorets verksamhet är i huvudsak dimensionerad efter den 

efterfrågan som rådande konjunkturläge medfört de senaste åren tillsammans med 

den politiska ambitionsnivå som varit aktuell för stadsutvecklingen i Göteborg. 

Nuvarande resurstilldelning bedöms i huvudsak vara ändamålsenlig i förhållande 

till uppdraget och nuvarande verksamhetsvolym. 
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Ett försämrat konjunkturläge de kommande åren skulle medföra förändrade 

förutsättningar jämfört med budget 2021. Det senaste årets pandemi har i relativt 

liten utsträckning haft påverkan på byggnadsnämndens verksamhet. Mot bakgrund 

av att två tredjedelar av nämndens kostnader avser personal är verksamhetens 

möjlighet till omställning på kort sikt begränsad både avseende handlingsutrymme 

och finansiellt utrymme. För denna typ av händelser som är att likna vid en 

kommunrisk behövs kommuncentral beredskap. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

De ekonomiska konsekvenser som kan uppstå till följd av en hastig nedgång i 

konjunkturen kommer att behöva hanteras som en kommunrisk. 

2.5 Effektivisering av 

verksamheten 
Digitalisering som en del av stadens verksamhetsutveckling 

Offentlig verksamhet står inför stora utmaningar och förändringar i omvärlden. 

Dessa utmaningar måste adresseras genom smartare och mer effektiva processer 

vilket i sin tur ställer krav på förmåga till anpassning, förändring och innovation. 

Det krävs också utvecklat samarbete inom staden mellan förvaltningar och bolag. 

Nya tjänster baserade på bättre strukturerad information behövs. För att 

åstadkomma detta krävs investeringar i ett omfattande arbete med att formulera 

behov, strukturera data och utveckla tjänster. Verksamhetsutveckling med hjälp av 

digitalisering är initialt kostnadskrävande och det kan ta några år innan det är 

möjligt att räkna hem effekterna. Även utbyte och införande av system tar 

betydande resurser i anspråk och då det är omfattande uppgraderingar och utbyten 

som ska ske kan det vara svårt att hantera ekonomiskt för en enskild nämnd. 

Det pågår sedan några år många digitaliseringsinitiativ från nationellt håll som 

påverkar byggnadsnämndens verksamhet i form av regeringsuppdrag via statliga 

myndigheter, lagkrav med mera. Dessa initiativ behöver tas omhand. Ett exempel 

är kravet på digitala detaljplaner. Den pågående utvecklingen i omvärlden hanteras 

idag genom att staden aktivt bidrar i förarbeten, pilotprojekt och remisser för att på 

så sätt påverka utvecklingen i rätt riktning. Denna utveckling pågår och förväntas 

öka och påverkar stadsbyggnadskontorets alla verksamheter. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och 

det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem effekterna. Kommuncentrala 

finansieringsinitiativ för enskilda verksamheter kan behövas. 
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2.6 Nämndgemensamma 

verksamhetsnomineringar 
Gemensam samordning och planering för ökad måluppfyllelse 

De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har 

flera gemensamma utmaningar. Nämnderna har olika ansvarsområden men förenas 

i den övergripande målsättningen att utveckla och förvalta en attraktiv och hållbar 

stad. Goda möjligheter finns att förbättra för staden/de vi är till för. För att skapa 

hållbara livsmiljöer och utveckla samarbetet och leveranserna ytterligare genomför 

de fyra förvaltningarna ett gemensamt planerings- och nomineringsarbete för 

kommande år. 

Verksamheterna har under flera år haft ett nära samarbete inom planeringsområdet, 

exempelvis i arbetet med den årliga startplanen och översiktsplanen, för att kunna 

bedöma och hantera komplexa målkonflikter och prioriteringar. Förvaltningarna 

utvecklar även hur man kan samnyttja befintliga planeringsresurser på bästa sätt. 

Det gemensamma arbetet kommer att intensifieras inom skötsel och drift gällande 

samordnade entreprenader och exempelvis utveckla en gemensam modell för drift 

– och underhållskalkyler som underlag för investeringsbeslut. Andra områden 

utanför kärnverksamheterna där det finns anledning att arbeta vidare med 

samordning är inom miljöområdet, kommunikation, HR och i arbetet med styrande, 

strategiska dokument. 

Förutsättningar och utmaningar för leveranser 

För att nå framgång i stadsutvecklingsuppdragen krävs ett nära samarbete. 

Grunduppdragen och målen för de planerande nämnderna, liksom finansieringen av 

verksamheten, ser olika ut, vilket kan leda till olika prioriteringar. Detta kan i sin 

tur innebära bristande samordning och olika förutsättningar mellan såväl 

prioritering som resurssättning av projekt och uppdrag och därmed kan framdriften 

i projekt påverkas negativt. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står 

inte i relation till det kommunbidrag som nämnderna har för sin driftverksamhet. 

Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får användas. Ekonomimodellen 

innebär att förvaltningarna behöver använda kommunbidraget för att finansiera de 

resurser som krävs för att möta ambitionerna inom investering och exploatering. 

Volymen i stadsutvecklingstakt påverkar såväl den del av verksamheten som 

arbetar med stadsutveckling som verksamhet med förvaltning, drift och 

myndighetsutövning. En omfattande stadsutveckling med hög utbyggnadstakt 

ställer ökade krav på förvaltning och drift, både av tillkommande ytor och för att 

säkerställa en attraktiv stad under den ständigt pågående ”byggtiden”. 

Kommande förändringsarbete med ny facknämndsorganisation kommer att kräva 

resurser för förändringsarbete/omställningsarbete, vilket kommer att påverka 

genomförandet av ordinarie verksamhet om inte resurser tillförs. Det handlar bland 

annat om samordning av data för styrning, ledning och uppföljning av 

verksamheten, samordning och utveckling av systemstöd och arbetssätt för att ensa 

och ge nödvändiga förutsättningar för verksamheterna i samband med 

omorganisation. Arbetet kommer framförallt att påverka stöd- och ledningsresurser 
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i våra verksamheter. 

2.6.1 Att planera och bygga den nya staden 

Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området, Att planera och 

bygga den nya staden, för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 141,9 mnkr. 

För byggnadsnämnden bedöms behovet till 1,5 mnkr och framgår av redovisningen 

nedan under avsnitten 6.1.1.1, 6.1.1.2 och 6.1.1.3. 

2.6.1.1 Klimat 

Samhället står inför utmaningar när det gäller miljö och klimat för långsiktig 

hållbarhet. Stadens Miljö och klimatprogram innebär att staden ska kraftsamla för 

minskad klimatpåverkan i allt ifrån löpande verksamhetsfrågor gällande 

exempelvis drift och förvaltning av den befintliga staden som i långsiktiga frågor 

som stadsutveckling. 

2.6.1.1.1 Planering för högvattenskydd 

Göteborg har ett behov att anlägga högvattenskydd längs många delar av 

älvstränderna för att skydda såväl den befintliga som nytillkommande bebyggelsen 

inom staden mot förväntade klimatförändringar som ger högre framtida 

vattennivåer. Många aktuella detaljplaner inom den stadsutveckling som pågår 

längs älvstränderna är beroende av högvattenskydd för att kunna genomföras. 

Arbetet med planering och genomförande av högvattenskydd behöver pågå i staden 

under många år framåt och vara färdigt till år 2040. 

För genomförande av det strukturerade och samordnade planeringsarbete som 

krävs behövs det särskilda planeringsresurser under en längre tidsperiod. Initialt 

behöver man bygga upp en projektorganisation, genomföra utredningar, ta fram en 

utbyggnadsplanering och samordna arbetet gentemot övrig stadsutveckling som 

pågår. 

Då flera förvaltningar är inblandade i planeringsarbetet, med varierande 

arbetsinsatser under enskilda år, bedöms att en kommuncentral kostnadspost 

motsvarande minst 10 miljoner kronor per år under flera års tid är nödvändig för att 

nå framgång i uppdraget. 

Investeringsbehovet för att genomföra stadens högvattenskydd uppskattas, i ett 

mycket tidigt skede, till 10 miljarder kronor (2008 års prisnivå) och omfattar både 

nya exploateringsområden längs älven och befintliga kajstråk. Därtill kommer 

kostnader om ytterligare 5 miljarder kronor för att anpassa dagvattensystemen 

längs med älven. Planeringsarbetet för högvattenskydd kommer att leda till 

uppdaterade långsiktiga investeringsbedömningar hos berörda förvaltningar och 

bolag. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

En stor del av arbetet kan finansieras inom byggnadsnämndens ekonomiska ram. 

Ett säkerställande av stadsbyggnadskontorets medverkan i det framtida arbetet kan 

ske genom att byggnadsnämnden tillförs 0,5 mkr per år under planperioden. Dessa 

medel ska användas för fortsatta utredningar avseende systemutformning för 

högvattenskydd, precisering av lokalisering och övergripande krav för gestaltning 
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som ska tas fram. 

2.6.1.1.2 Dagvatten och skyfall 

För att genomföra nödvändiga insatser inom ramen för kretslopp och 

vattennämndens samordningsuppdrag, att driva dagvatten- och skyfallsfrågan i 

både nya och befintliga områden, krävs ett aktivt deltagande av övriga berörda 

nämnder. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra kommande nödvändiga 

utbyggnader av anläggningar/infrastruktur för skyfallshantering. En 

finansieringsmodell för skyfallsanläggningar är ute på remiss hos berörda 

förvaltningar. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

En stor del av arbetet kan finansieras inom byggnadsnämndens ekonomiska ram. 

Ett säkerställande av stadsbyggnadskontorets medverkan i det framtida arbetet kan 

ske genom att byggnadsnämnden tillförs 0,5 mkr per år under planperioden. Dessa 

medel ska användas för medverkan i samverkansforum och utredningar som 

bedöms vara nödvändiga för arbetet. 

2.6.1.1.3 Klimatpåverkan 

För ett fossilfritt Göteborg behöver stadens verksamheter fokusera på att bygga 

kunskap, utveckla metoder och verktyg samt förändra arbetssätt och investeringar. 

Klimatmålen kräver att staden skapar goda förutsättningar för resor till fots, till 

cykel och med kollektivtrafik. Vidare behöver även näringslivets transporter 

effektiviseras i samma syfte. 

Viktiga aktiviteter i detta arbete är att: 

- utveckla verktyg för klimatanalys och beräkning i planering 

- bygga upp en fossilfri egen fordonsflotta och maskinpark 

- göra klimatberäkningar vid bygg- och anläggningsarbeten 

- skapa kolsänkor 

- styra upphandlingsprocessen mot bland annat smarta materialval 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

En stor del av arbetet kan finansieras inom byggnadsnämndens ekonomiska ram. 

Ett säkerställande av stadsbyggnadskontorets medverkan i det framtida arbetet 

kring att utveckla verktyg för klimatanalys och beräkning i planering kan ske 

genom att byggnadsnämnden tillförs 0,5 mkr per år under planperioden. Dessa 

medel ska användas för en särskild insats som består av att utveckla en metod för 

klimatanalys och en enkel klimatkonsekvensbeskrivning. 

2.6.1.2 Stadsutveckling 

Det pågår en intensiv stadsutveckling i Göteborg med storskaliga 

infrastrukturprojekt, utveckling av innerstaden längs älvstränderna och förtätning 

inom såväl mellanstaden som innerstaden. Målsättningen är att skapa en nära, 

sammanhållen och robust stad. 

Förvaltningarna samverkar i arbetet från tidig planering till genomförande och 

förvaltning. Att hålla hög takt i alla faser parallellt innebär stora utmaningar för de 

samhällsbyggande förvaltningarna. Den gemensamma kapaciteten är för 

närvarande omkring 150 pågående detaljplaner, tio program för detaljplaner samt 

tre större planarbeten/strategier inom översiktsplan samt ett antal utredningar och 
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förstudier. En ökad takt i planering och genomförande av målbild Koll2035 är 

nödvändig för att möta upp den pågående planeringen för stadsutveckling. 

Den höga stadsutvecklingstakten genererar stora och många investeringar i 

anläggningar och lokaler, samt reinvesteringar för att bevara befintliga funktioner i 

anläggningarna/lokaler. Detta innebär att stadens investeringsutgifter kraftigt stiger 

kommande år, med ökande driftskostnader som följd. 

För att omhänderta stadsutvecklingen har de planerande förvaltningarna identifierat 

tre kostnadsområden som hänger samman med stadsutvecklingen och där 

förvaltningarna har stora beroenden sinsemellan. 

2.6.1.2.1 Långsiktiga planeringsarbeten 

Utöver den planering som pågår behövs ett planeringsarbete i tidiga skeden för att 

säkerställa att ytterligare områden i staden för blandstad, bland annat med stort 

innehåll av småhus, kan byggas ut över tid på ett hållbart sätt. 

En utbyggnadsstrategi inklusive en trafikplanering behöver tas fram, samt att 

arbetet behöver förhålla sig till grönstrategin för att stödja ett hållbart 

genomförande av den nya översiktsplanen som kommer att behandlas av 

kommunfullmäktige våren 2022. Förslaget till ny översiktsplan har en 

planeringshorisont mot 2050 med utblick mot 2070, och möjliggör en utveckling 

bortom 2035 och de volymer som målbild Koll2035 baseras på. Av bland annat 

denna anledning behöver den utbyggnadsstrategi som tas fram baserat på den nya 

översiktsplanen även omfatta ett trafikstrategiskt arbete samt hänsynstagande till 

grönstrategin. 

2.6.1.2.2 Driftskostnader krävs för att realisera identifierade investeringar och 

exploateringar 

Genomförande av stadsutvecklingsprojekt innebär i många fall att både 

investeringsutgifter och driftskostnader uppstår. Enligt Rådet för kommunal 

redovisning ska kostnader som inte tillför anläggningen något bestående värde 

bokföras som driftskostnad. För att genomföra investeringsåtgärder 

(stadsutveckling) behöver ibland aktiviteter som planprogram, detaljplaner, rivning 

och sanering med mera genomföras. Då stadens budgetstyrning inte anpassats till 

de nya redovisningsreglerna innebär detta att kostnader som tidigare belastat 

investeringsprojekt nu kommer att belasta kommunbidraget/driftsmedel. 

En förutsättning för nämndernas arbete med investeringar och stadsutveckling är 

att nämnderna erhåller full kompensation för den årliga ökningen av 

kapitalkostnaderna. Ökningen är årligen mycket stor och kan inte hanteras genom 

besparingar i löpande drift. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plantaxa som gäller from den 1 januari 

2021. Från och med i år ska även planprogrammen finansieras via plantaxa. Detta 

innebär att ytterligare PBL-relaterade kostnader ska finansieras via driftsmedel av 

nämnder som ansvarar för investeringar och exploateringar. Att inte omhänderta 

dessa driftskostnader innebär att prioriteringar i antalet investerings- eller 

exploateringsprojekt kommer att krävas. 

2.6.1.2.3 Personalkostnader 

Stora och komplicerade stadsutvecklingsprojekt behöver en hög grad av 
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samordning samt ett tidigt och grundligt arbete med genomförandefrågor. Många 

av stadens stora stadsutvecklingsprojekt är i eller närmar sig ett genomförande, 

vilket kräver än mer personella resurser för att säkerställa att projekten når sina 

projektmål avseende tid, kostnad och innehåll. 

Förvaltningarnas resurser med kompetens i genomförandefrågor är redan idag en 

trång sektor i planeringsarbetet. Detta innebär att man måste göra avvägningar/ 

prioriteringar mellan hur många stora stadsutvecklingsprojekt staden klarar av att 

driva parallellt. Ska förvaltningarna starta fler stadsutvecklingsprojekt och 

planeringsarbeten än som kan avslutas behöver resurser tillföras de förvaltningar 

som deltar i och genomför dessa projekt. 

Att genomföra en stor volym investeringar och exploateringar medför också en 

ökad volym och komplexitet i grunduppdrag samt ledning och styrning av 

verksamhet. Detta innebär att utförande nämnd belastas av ökande driftskostnader 

då finansiering via investerings- eller exploateringsprojekten för dessa frågor inte 

är möjlig. I takt med att stadsutvecklingen ökat dramatiskt har därför belastningen 

på driftsmedlen ökat. Frågan om prioritering av driftsmedel mellan stadsutveckling 

och finansiering av verksamhet för förvaltning, drift, myndighetsutövning samt 

ledning och styrning aktualiseras. 

2.6.2 Intern effektivitet 

Inom detta område föreslår vi inte att lyfta några gemensamma kostnader för 2022. 

Inför nästkommande verksamhetsnominering 2023 - 2025 kan vi ha identifierat 

gemensamma tydliga behov, till exempel avseende digitalisering av 

samhällsbyggnadsprocessen. 

2.6.2.1 Digitalisering 

Verksamhetsutveckling och effektivisering med hjälp av digitalisering är initialt 

kostnadskrävande och det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem 

effekterna. Kommuncentrala finansieringsinitiativ för enskilda verksamheter kan 

behövas. Även utbyte och införande av system tar betydande resurser i anspråk och 

då det är omfattande uppgraderingar och utbyten som ska ske kan det vara svårt att 

hantera ekonomiskt för en enskild nämnd. 

2.6.2.1.1 Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen 

Det finns ett stort behov av utveckling och fortsatt samordning av digitaliseringen 

av samhällsbyggnadsprocessen. Denna process står inför stora utmaningar och 

förändringar i omvärlden. Nationella uppdrag från regering till berörda 

myndigheter avlöser varandra, såsom digitalt först, standardiserade dataset, 

nationellt ramverk för grunddata, föreskrifter för planinformation etc. Det är av stor 

vikt att Göteborgs stad är delaktiga i förändringsarbetet, och ligger i fas i den 

tekniska utvecklingen för att kunna leverera data och tjänster utifrån nuvarande och 

kommande krav. Respektive förvaltning i staden ansvarar idag för sin egen 

process. Det saknas ett övergripande ansvar och helhetstänk kring digitalisering av 

stadens samhällsbyggnadsprocess, från planering till förvaltning. 

De vi är till för förväntar sig sammanhållen service i form av tjänster och produkter 

som förutsätter digitalt horisontellt samarbete i staden. Nyttor uppstår internt i 
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staden när digital information struktureras och görs mer tillgänglig. 

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och 

det kan ta tid innan det är möjligt att räkna hem effekterna. 

Digitaliseringen är en viktig möjliggörare i det pågående och kommande arbete 

med Klimatomställning som beskrivs i Klimatkontraktet 2030. Att bland annat 

accelerera arbetet med digital tvilling skulle ge ökade möjligheter för staden att bli 

klimatneutral 2030. 

2.6.2.1.2 Stadengemensamma digitaliseringsprojekt 

Flera stadengemensamma digitaliseringsprojekt kommer att kräva omfattande 

arbetsinsatser inom förvaltningarna de närmaste åren, men vi ser efter hand stora 

möjligheter för effektivisering, kvalitetshöjning samt ökad möjlighet till 

"kundintegration" genom detta. 

Exempel på ett sådant stort förändringsarbete är införandena av ett internt digitalt 

nav och nytt intranät, nytt stöd för politisk ärendehantering och mellanarkiv samt 

avvecklingen av Notes och utveckling av digitala arbetssätt inom Office 365. 

2.6.2.1.3 Nya krav kopplat till den ökade digitaliseringen 

Förberedelse för och införande av digitala utvecklingsprojekt som de som nämns 

ovan tar stora resurser i anspråk inom förvaltningarna. Digitaliseringen innebär 

också ett omfattande ökat behov av utveckling och vägledning inom flera områden, 

som exempelvis dataskyddsförordningen/GDPR, informationsförvaltning och 

informationssäkerhet, där mycket ansvar idag faller på respektive förvaltning att 

hantera. Då det är nya rättsområden som är under utveckling kräver dessa frågor ny 

kompetens och extra resurser, samtidigt som vi behöver hantera det löpande arbetet 

utifrån rådande lagliga förutsättningar. 

Det finns förutsättningar för betydande effektivitetsvinster och ökad rättssäkerhet 

med en central vägledning och stadengemensamma tolkningar kopplat till detta 

rättsområde. 

2.6.2.2 Ökade krav på styr- och ledningsfunktioner 

För att åstadkomma mer ändamålsenlig och sammanhållen rapportering samt skapa 

effektiva arbetssätt, behöver staden anpassa kravställningen och stödja mer 

samordnad hantering. 

2.6.2.2.1 Utmaningar till följd av nya krav 

Nya uppdrag och krav medför ökade behov av specialistkompetenser och resurser 

på förvaltningarna. Befintliga resurser behöver omprioriteras med risk för 

konsekvenser för löpande verksamhet. Exempel är krav och hantering i staden när 

det gäller roller och funktioner på varje förvaltning som miljösamordnare, 

dataskyddskontakt, säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, mobilitetsansvarig med 

mera. 

Flera förvaltningar upplever även ökade krav på särskild uppföljning inom flera 

områden som ett resultat av den så kallade perspektivträngsel som uppstår när flera 

viktiga frågor förväntas följas upp i särskild ordning. Exempel på sådana områden 
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är uppföljning av jämlikhets- och jämställdhetsarbete och barnboksbokslut. 

2.7 Ekonomiska överväganden 
Finansiering av nämndens nuvarande verksamhet 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att finansieringen av och resurstilldelningen 

för byggnadsnämndens verksamhet, med utgångspunkt i reglemente och stadens 

budget, i huvudsak är tillfredsställande. Även om nämndens ekonomi varit 

ansträngd under flera år har det varit möjligt att med hög kostnadsmedvetenhet, 

god kostnadskontroll och aktiv styrning åstadkomma en ekonomi i balans över tid. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

Nettokostnaden för 2022 bedöms i huvudsak vara densamma som innevarande år. 

Reservation utfärdas dock för nedgång i konjunkturen. 

Successivt införande av ny taxa 

Fr o m 2021 tillämpar byggnadsnämnden ny taxa med något förändrad 

konstruktion jämfört med tidigare. Syftet med ny taxa har varit att nå full 

kostnadstäckning för den avgiftsfinansierade verksamheten över tid. Taxan införs 

successivt under ett antal år för en stor del av verksamheten och målsättningen är 

att nämnden kommer att kunna klara verksamheten med ett något minskat 

kommunbidrag över tid. Inför 2022 är det svårt att i ett tidigt skede göra någon 

bedömning av den ekonomiska effekten av den förändrade taxan. Förvaltningen 

håller på att anpassa sin ekonomiska redovisning så att denna skapar möjlighet till 

uppföljning av kostnadstäckningsgraden för samtliga delar i verksamheten. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

För 2022 är det svårt att göra någon bedömning av ett skapat ekonomiskt utrymme 

till följd av ny taxa. Förvaltningen kommer att återkomma med en bedömning av 

detta utrymme under 2022. 

Aviserad hyresökning till följd av ändrad hyresprincip i staden 

Kommunfullmäktige fattade 2019 beslut om att överföra ansvaret för stadens 

internhyressättning från kommunstyrelsen till lokalnämnden from 2020. Under 

2020 har lokalförvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete och i februari 2021 

fattade lokalnämnden beslut om nya hyressättande principer. Huvudprincipen är att 

stadens internhyror framöver ska utgöras av självkostnadshyror utifrån en 

presenterad hanteringsordning. Behandling av ärende om förändrade principer för 

stadens internhyressättning bedöms behandlas av kommunfullmäktige före 

sommaren 2021. Ett beslut med den inriktning som föreligger bedöms medföra 

ökade hyreskostnader för byggnadsnämndens verksamhet. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2022-2024: 

Den ändrade principen för hyressättning skulle innebära en ökad hyreskostnad på 

1,8 mnkr för byggnadsnämnden utifrån utarbetat och kommunicerat underlag från 

lokalförvaltningen. I ett senare skede då nyligen införd taxa för byggnadsnämndens 

verksamhet blivit fullt ut implementerad bör delar av denna ökade hyreskostnad 

kunna finansieras genom taxan för den delen av verksamheten som är 

avgiftsfinansierad. I nuläget bedöms behovet av ökat kommunbidrag motsvara den 

ökade hyreskostnaden. 

 



3 Fastighetsnämnden 

3.1 Verksamhetsnomineringar inför budget 2022 – 2024 

Fastighetsnämndens egna nomineringar  

 
Nominering Uppdragets ursprung Problem-beskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ effektivisering 

Boende-
coachning 
nyanlända 

Stadens hantering av 
bosättningsprocess för 
nyanlända som anvisas 
enligt lag (SFS 2016:38) 
om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för 
bosättning. (KS 2016-04-
20, dnr 2048/15) 

 

Risk för att nyanlända 
inte hittar en egen bostad 

Idag erbjuds boendecoachning 
av barnfamiljer inom BoL som 
har mindre än ett års boendetid 
kvar av sin maximala boendetid 
om fem år. Vuxenhushåll och 
barnfamiljer har tillgång till 
enklare rådgivning gällande 
besök under hela perioden då 
fastighetskontoret är ansvarigt 
för deras boende.  

Om coachning ska bedrivas i 
större omfattning, enligt signal 
från fastighetsnämnden, 
behöver finansieringen 
sannolikt förstärkas. Under en 
begränsad, intensiv, period 
skulle boendecoachning 
behöva öka kraftigt under 
återstoden av 2021 och under 
2022, för att möjliggöra så att 
samtliga hushåll erbjuds 
boendecoachning.  

Boendecoachning är en 
metod som på ett djupare 
plan rustar hushållen för att 
söka ny bostad på första- 
och 
andrahandsbostadsmarkna
den i Göteborg och på 
andra platser i Sverige.  

För 2022 behövs preliminärt två ytterligare 
boendecoacher, utöver att behålla de två 
visstidsanställda boendecoacher 
fastighetskontoret har idag. Budgetramen 
skulle behöva utökas med 1-1,5 miljoner 
kronor. 

Under 2023 bör boendecoachning kunna 
klaras med de två nuvarande tjänsterna. 
Den utökade budgetramen skulle således 
enbart gälla under 2022. 

Kostnaden är en utökning av resurser 
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Nominering Uppdragets ursprung Problem-beskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ effektivisering 

Avgift för 
ansökan om 
planbesked 

Beslut av SBK att FK 
skall erlägga en avgift för 
ansökan om planbesked 
på samma sätt som 
övriga fastighetsägare/ 
exploatörer 

SBK tar nu ut avgift för 
ansökningar om 
planbesked 

 

Erläggande av avgift i syfte att 
erhålla planbesked på stadens 
mark. 

Nödvändig avgift för att 
möjliggöra planläggning och 
utveckling av stadens mark. 

40 000 kr /ansökan  

Kostnad cirka 1,2 miljoner kr/år 

Kostnaden är en omfördelning av resurser 
inom staden 

Planprograms-
avgifter 

 

Plan- och bygglovtaxa 
beslutad av KF 2020-05-
14, §9 

 

SBK tar nu även ut 
planavgift för 
planprogram (tidigare 
endast detaljplaner) där 
staden är markägare och 
har ett eget 
exploateringsintresse. 

SBK fakturerar FK för 
planprogram som startar 
2021 och framåt, detta 
gör att kostnaden för 
planprogramsavgift och 
utredningar kopplade till 
planprogrammen 
förväntas öka kommande 
år i takt med att fler 
programarbeten där SBK 
tar ut planprogramsavgift 
kommer att löpa parallellt. 

Finansiering i enlighet med ny 
taxa 

Planprogrammen är viktiga 
för att i ett tidigt skede lägga 
fast strukturen för bl a 
kommunal service och 
infrastruktur på en 
övergripande nivå, samt för 
att möjliggöra uttag av 
exploateringsbidrag. 

Ofta är det viktigt att ta ett 
helhetsgrepp över ett större 
område för att få ett så bra 
exploateringsmässigt 
utnyttjande som möjligt av 
marken. 

Uppskattad kostnad för 2022 är 7,5 miljoner 
kronor. 

Under 2022 kommer Fastighetskontoret få 
viss ersättning via plantaxan för den tid 
kontoret lägger på myndighetsutövning i 
detaljplaner och planprogram. Kan i 
dagsläget inte uppskatta storleken på 
ersättningen. 

Bedömd kostnad för 2023 och 2024 är 13,5 
mkr per år. 

Kostnaden är en omfördelning av resurser 
inom staden 
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Nominering Uppdragets ursprung Problem-beskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ effektivisering 

Utökad 
budgetram för 
finansiering av 
subvention för 
trygghets-
bostäder 

KS beslut 2020-11-11, § 
922 Lägesrapport 2020 
avseende 
trygghetsboende. Dnr 
7303/20. 

 

För att kunna bevilja fler 
lägenheter subvention för 
trygghetsbostäder 
föreslagen målbild om 
1200 nya 
trygghetsbostäder under 
mandatperioden 2019-
2022 behöver nämnden 
fortsatt få årlig utökad 
budgetram för att kunna 
nå målet. Utökningen 
beror på hur många 
lägenheter som har 
beviljats subvention 
tidigare och hur många 
som förväntas beviljas 
framåt. 

Utökad budgetram för 
trygghetsbostäder 2022 och 
2023. 

Fler trygghetsbostäder. 
Större möjlighet att nå 
målet. Utöver de sociala 
mervärden som 
trygghetsboenden för med 
sig, finns även en 
ekonomisk aspekt då 
trygghetsboenden förskjuter 
tidpunkten för en eventuell 
flytt till äldreboende. 

För 2022 förväntas budgetramen behöva 
utökas från nuvarande 17,4 med 3,1 miljoner 
kronor. 

För 2023 kan ramen behöva utökas 
ytterligare temporärt med 1-1,5 miljoner 
beroende på hur stor andel av 
startsubventionen som har begärts ut under 
2022. Detta redovisas kontinuerligt i 
delårsrapporterna. 

Kostnaden är en utökning av resurser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  26 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

Fastighetsnämndens gemensamma verksamhetsnomineringar med BN, PoNN, TN 

 

Nominering Uppdragets ursprung Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ effektivisering 

Utökade 
resurser för 
ekonomi och 
genom-
förbarhet  

 

Nämnden har till uppgift att 
förvärva, utveckla, 
tillhandahålla samt sälja och 
upplåta mark 

Nämnden har ansvar för 
-kommunens 
bostadsförsörjnings-
planering 

- kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet och 
ha en samordnande roll för 
de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för att en 
detaljplan ska kunna 
genomföras 

-samordning av kommunens 
exploaterings-investeringar 
och beskrivning av dess 
långsiktiga ekonomiska 
konsekvenser. 

Uppdrag från KF till FN i 
budget 2021: Nämnden skall 
ansvara för stadens totala 
exploaterings-ekonomi och 
säkerställa att denna är i 
balans 

Fler sena mark-anvisningar 
på infilltomter 

Stora och komplexa 
stadsutvecklingsprojekt. Stort 
fokus på ekonomi och 
genomförbarhet i tidiga skeden. 

Uppdrag från politiken att även 
markanvisa sk infilltomter i sena 
skeden leder till en ökad 
arbetsinsats. 

Projektledarrollen för 
exploaterings-projekten har ett 
utökat ansvar att driva och leda 
projekten samt svara upp mot 
beslutad projekt- och 
ekonomistyrning.   

Dagens arbetsbelastning för 
såväl medarbetare som chefer 
är ett arbetsmiljöproblem. Vi ser 
inte att belastningen kommer att 
minska. 

 

Utöka bemanningen med 6 
tjänster 

 

Möjliggöra att 
leverera på de 
politiska målen och 
uppdragen. 

Medverka och leda 
de komplexa 
stadsutvecklings-
projekten som pågår 
och ligger i pipeline 
med fokus på 
innehåll, 
genomförbarhet och 
ekonomi. 

Möta marknaden. 

En förbättrad 
projektstyrning och 
högre kvalitet samt 
en ökad leverans 

Nå en hanterbar 
arbetsbelastning för 
medarbetare och 
chefer 

3,1 mkr i utökade personalkostnader 
(5,4 mkr motsvarande 6 tjänster, 
varav 2,3 mkr bedöms kunna 
finansieras genom att föra tid i 
projekt) 

Behovet av personal förväntas bestå 
även 2023 och 2024. 

Kostnaden är en utökning av 
resurser men till viss del kan 
kostnader aktiveras i projekt 
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Älvkantskydd 

 

KS beslut §254, 1471/18: 

SLK får i uppdrag att 
samordna stadens arbete 
med älvkantskydd enligt 
principerna i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Budget 2021: SLK ska under 
2021 samordna 
klimatsäkringsarbetet samt 
inleda dialog med staten om 
finansiering inom ramen för 
100 klimatneutrala städer. 

Arbetet med älvkantsskydd är 
ett viktigt arbete med stor 
påverkan på stadens totala 
ekonomi och möjlighet att 
utveckla marken utmed älven. 
Även befintlig bebyggelse är 
beroende av ett älvkantsskydd. 

Utöver kontorets egen 
arbetsinsats kan även externt 
stöd i form av konsultinsatser 
komma att behövas. 

Arbetsinsatsen förväntas 
fortsätta löpande även 
kommande år. 

Förvaltningsgemensam 
resurs som leder arbetet. 
Berörda förvaltningar tillsätter 
egna resurser för att 
medverka i arbetet. 

Staden kan delta på 
lika villkor som 
övriga förvaltningar i 
arbetet med 
älvkantsskyddet. 

 

1 miljon kronor/ år 

Förvaltningsgemensam 
huvudprogramledare (extern 
resurskonsult) bekostas gemensamt 
med 250 tkr/förvaltning fram till dess 
att en förvaltning (TK) får egna 
budgeterade medel för hela 
tjänsten. 

Kostnaden är en utökning av 
resurser 

Inventering av 
tillgänglighete
n i publik 
lokaler och 
allmänplatsma
rk 

-gemensam 
organisering 

- 
inventerarpool 

Alla enkelt avhjälpta hinder 
ska vara underröjda i 
kommunens publika lokaler 
och på allmän platsmark 
under mandatperioden (KS 
2011-09-28) 

Staden inventerar alla publika 
lokaler och viss allmän 
platsmark och publicerar dess 
tillgänglighetsnivå i 
tillgänglighetsguiden. För att 
stadensinventeringar ska ha hög 
kvalitet, likvärdighet och utföras 
med ökad effektivitet krävs en 
enhetlighet i staden kring 
förfarandet. Idag har vissa 
förvaltningar egna inventerare 
medan andra förvaltningar 
upphandlar tjänsten av tekniska 
konsulter, vilket medför en 
mycket större kostnad jämfört 
med egna anställda inventerare. 
Inventerarpoolen bör tillhöra 
lokalförvaltande förvaltning. Kan 
under 2022 tillhöra 
fastighetskontoret och i 
samband med 
facknämndsöversyn överflyttas. 

Skapa gemensam 
inventerarpool för stadens 
verksamheter och placera 
denna på en lokalförvaltande 
förvaltning.  

Kostnadseffektivt 
och högre kvalitet på 
inventeringar då de 
sker på ett likvärdigt 
sätt och med samlad 
kunskap. Besökaren 
kan även ges en 
enhetligare bild av 
inventeringarna som 
är publicerade i 
tillgänglighetsdataba
sen. 

Stadens publika lokaler och delar av 
allmän plats ska inventeras och 
publiceras i 
tillgänglighetsdatabasen. 
Ominventering behöver ske vart 3-4 
år. Fem årsarbetare krävs till en 
kostnad av cirka 3,5 miljoner kronor 
per år. Konsultkostnad för 
motsvarande arbete motsvarar cirka 
7 miljoner kronor. 

KF har under ett antal år 

kommuncentralt satt av 20 milj för 

undanröjandet av EAH. Medel har 

kunnat äskas av berörda nämnder. 

Detta tillvägagångssätt har 

möjliggjort den goda utvecklingen 

och behöver nu inte fortsätta 

tillskjutas på samma sätt. 

Undanröjande i publika lokaler 

bekostas nu direkt från 

fastighetsägarens underhållsbudget. 
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Däremot behöver medel fortsätta 

tillskjutas till undanröjande av EAH 

på allmän plats, tillskapande av 

inventerarpool samt allmänt 

tillgänglighetshöjande åtgärder. 

Kostnaden är en omfördelning av 

resurser inom staden 

Platsutvecklin

g och 

platsskapande 

åtgärder för 

trygghet, 

jämlik stad och 

attraktiv 

stadskärna 

- Ansvaret för utveckling av platser 
ingår i flera nämnders 
reglementen. För att lyckas med 
uppdraget med trygghetsskapande 
och attraktivitetshöjande platser 
krävs insatser på allmän plats och 
avseende lokal mobilitet. För 2020 
finns ca 20 samarbeten där 
stadens förvaltningar har en mer 
eller mindre frekvent medverkan, 
men där näringsliv, polis och 
invånare efterfrågar ökade 
gemensamma insatser från 
staden. Behov av medverkan rör 
såväl den lokala mobiliteten (ex 
mobilitetsutredningar, parkering, 
information om nya resesätt, stöd 
till att utveckla mobilitetstjänster 
etc), trygghets- och 
attraktivitetsåtgärder på allmän 
plats samt utökad 
kameraövervakning på gator och 
torg. Dessa åtgärder kan vara av 
driftskaraktär eller 
investeringsåtgärder. 

Nämnderna ser behov att 

systematisera arbetssätt för 

insamling och analys av 

behov av platsutveckling på 

kort och lång sikt och att 

utveckla metoder och 

processer för platsutveckling 

i samverkan med 

förvaltningar och bolag inom 

Göteborg stad samt externa 

aktörer. Insatserna och 

nyttan de gör behöver 

förstärkas och synliggöras. 

Detta inkluderar också 

utvärdering av insatserna 

och effekter för göteborgare 

och besökare i staden.  

Driftsresurser till samordning, 
dialog och planering behövs 
för att genomföra 
investeringar i samverkan 
med privata investeringar. 
Näringslivets benägenhet att 
medfinansiera i det offentliga 
rummet minskar och staden 
får på sikt bära större 
kostnader på egen hand. 

 För Fastighetsnämnden beräknas 

kostnaden uppgå till ca 1 mnkr per år 

Kostnaden är en utökning av resurser 
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Upprätthålla 
och utveckla 
funktionen i 
den befintliga 
staden 

 

 Utveckling av gemensamt arbete 
med upphandling och uppföljning 
av avtal som led i att tydliggöra 
staden som kompetent 
upphandlare och beställare.  

Det finns ett behov att utveckla det 

gemensamma arbetet med 

upphandlingar för att ensa 

förvaltningarna som beställare och 

agera mer effektivt och 

professionellt. Ett förberedande 

arbete behöver genomföras 2022 

för samordning avseende 

upphandlingar inför 2023 – 2024.  

För att säkerställa att staden får 

mesta möjliga nytta av de 

upphandlade leverantörerna 

(entreprenörerna) krävs en effektiv 

och systematisk uppföljning. 

Resursbrist komplicerar 

möjligheterna att följa upp att 

staden får det som beställts, 

samtidigt som det alltför sällan 

utgår viten där entreprenören inte 

uppfyller kraven.  

Förvaltningarna ser ett behov av 

en gemensam 

uppföljningsorganisation oavsett 

egen regi eller extern entreprenad. 

Fortsatt utveckling av samordnad 

skötselentreprenad är ett steg i 

arbetet med beställar-/ 

utförarfunktionaliteten i staden. 

Tillsätta en samordnande 
utvecklingsledare internt som 
kan leda samordningsarbetet 
tillsammans med 
motsvarande funktioner på 
övriga planerande 
förvaltningar. 

Ökad samordning av 
upphandlingar ger 
ökad nytta och effekt 
ut. Möjliggör 
systematiskt 
kvalitetsändamålsenlig 
uppföljning och kontroll 
av utförda 
entreprenader.  

 

För Fastighetsnämnden bedöms 

behovet till 1 miljon kronor 2022 och 

därefter årligen 2023-2024. 

Kostnaden är en utökning av resurser 

 



4 Förskolenämnden 

4.1 Inledning 
Göteborg, likt övriga kommuner i landet, står inför betydande utmaningar inom områden som 

kompetensförsörjning och finansiering. Den pågående pandemin har dessutom gett ytterligare försämringar 

av försörjningskvoten. Budgetarbetet behöver därför adressera frågan om att minska ambition/omfattning 

eller effektivisera stadens verksamheter. 

Samtidigt som det är angeläget att identifiera möjliga effektiviseringar är det också viktigt att peka på 

kostnadsnivån i utgångsläget. I jämförelse med Stockholm och Malmö konstateras att förskolan i Göteborg 

ligger lägre med en nettokostnad på cirka 7 200 kr per invånare. I Stockholm och Malmö ligger 

nettokostnaden cirka 800 respektive 1200 kronor högre per invånare. 

Förskolan är en viktig del i utbildningssystemet. De ekonomiska förutsättningarna för förskolan i Göteborg 

bör belysas ytterligare inför budget 2022. 

Förskolenämndens verksamhetsnominering 

De områden som lyfts fram i nämndens nominering är framtagna utifrån stadens vägledning att identifiera 

och beskriva väsentligt förändrade förutsättningar i förhållande till 2021 års budget kring nämndens uppdrag, 

lyfta fram pågående eller potentiella effektiviseringar inom verksamhetsområdet samt beskriva möjligheter 

till minskad ambition och/eller uppdrag inom verksamhetsområdet. 

 

De områden som förskolenämnden lyfter fram i sin nominering är: 

• Högre lokalkostnader till följd av ny hyresmodell 

• Investeringsrelaterade driftkostnader 

4.2 Förändrade förutsättningar 

4.2.1 Verksamhetsnominering: Högre lokalkostnader till följd av 

ny hyresmodell 

Förskolenämndens lokalkostnader ökar till följd av beslut i KF om ny hyresmodell. Mellan 2020 och 2021 

förväntas lokalkostnaden för nämnden öka med 56 mkr och mellan 2021 och 2022 förväntas lokalkostnaden 

öka ytterligare 75 mkr, se tabell nedan. De fristående förskolorna behöver kompenseras med motsvarande 

enligt likabehandlingsprincipen. Totalt innebär det en kostnadsökning för nämnden på 157,5 mkr. 

Om nämnden inte kompenseras för utökade lokalkostnader behöver nämnden driva igenom anpassningar i 

kärnverksamheten. Det påverkar möjligheten att säkerställa kvalitet och likvärdighet, exempelvis möjlig 

bemanning i verksamheterna. Omräknat i tjänster motsvarar 157,5 mkr helårslöner för 268 förskollärare. 

  Utfall 2020 
Förändring 
2020-2021 

Budget 
2021 

Förändring 
2021-2022 

Budget 
2022 

Förskolenämnden 415 -56 471 -75 546 
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4.2.2 Verksamhetsnominering: Investeringsrelaterade 

driftkostnader 

Från och med 2020 debiterar lokalförvaltningen respektive nämnd för investeringsrelaterade driftskostnader. 

Under 2020 fanns ett kommuncentralt anslag för investeringsrelaterade driftskostnader som nämnden fick ta 

del av för att delvis täcka kostnaden. För 2020 uppgick investeringsrelaterade driftskostnader för 

förskolenämnden till 16,5 mkr varav 14,8 mkr finansierades av det kommungemensamma anslaget. 

Motsvarande belopp för 2022 förväntas landa på 18 mkr. 

Om inte nämnden kompenseras för de investeringsrelaterade driftskostnaderna för 2022 kommer nämnden 

behöva driva igenom anpassningar i kärnverksamheten. Omräknat i tjänster motsvarar 18 mkr helårslöner för 

31 förskollärare. 

 

4.3 Bilagor 

Yttrande Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna,  2021-04-21 

Yttrande angående rektorns förutsättningar och ledningsresurser 

Att vara rektor i förskolan är ett viktigt och komplext uppdrag. Det innefattar många ansvarsområden. För att 

kunna skapa trygg och meningsfull vardag för barnen krävs att medarbetarna gör sitt bästa varje dag. Det 

goda ledarskapet skapar förutsättningar för det. 

Utifrån förskoleförvaltningens nominering som löd: “Rektors förutsättningar och ledningsresurser" där man 

belyser det höga antal medarbetare som rektor har samt svårighet rektorn som studerar har samtidigt som den 

arbetar heltid”, ser vi behov av fortsatt dialog med förvaltningsledningen, rektorer och deras fackliga 

representanter. 

Vi tar till oss alla parters synpunkter samt ser vikten i att tillsammans hitta lösningar, för att förbättra 

rektorernas arbetssituation. 

Yttrande Demokraterna, 2021-04-21, Ärende: 6 

Yttrande angående – Förskolenämndens verksamhetsnominering inför budget 2022 

Demokraterna ser positivt på de två verksamhetsnomineringarna gällande ”Högre lokalkostnader till följd av 

ny hyresmodell” och ”Investeringsrelaterade driftkostnader”. 

Vi vill förtydliga att Demokraterna ställde sig positiva till förvaltningens förslag på verksamhetsnominering 

gällande rektors förutsättningar och ledningsresurser. Därför anser vi att det är beklagligt att denna viktiga 

nominering inte tagits med. Om vi vill behålla rektorer samt locka fler att välja Göteborgs Stad som 

arbetsgivare, måste rektorer ges rätt förutsättningar att utöva sitt pedagogiska ledarskap. 

Förutom ovan nämnda nominering saknar vi även nomineringar som rör arbetsmiljö, kompetensförsörjning 

och kompetenshöjande åtgärder inklusive riktade språkinsatser i svenska för pedagogisk personal. 

Yttrande Socialdemokraterna, 2021-04-21, Ärende nr 6 

Yttrande angående – Verksamhetsnomineringar 2022 

I verksamhetsnomineringarna saknar vi de verksamhetsnära frågor som lyftes vid nomineringsmötet den 22 

mars 2021, frågor som är centrala för en välfungerande och trygg förskola. 
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Det gäller exempelvis nämndens arbetsmiljöarbete, personalvård och hur nämnden fortsatt ska kunna vara en 

attraktiv arbetsgivare. Vi saknar även skrivningar om kompetenshöjande åtgärder för personalen och 

rektorernas förutsättningar att klara sitt uppdrag. 

Socialdemokraterna är kritiska mot den borgerliga budgeten för 2021 och i kommunfullmäktige reserverade 

vi oss mot budgeten i dess helhet, till förmån för det socialdemokratiska förslaget till budget för 2021. 

Hade vår budget styrt förskolenämnden hade det blivit en märkbar förändring för verksamheten särskilt vad 

gäller de områden som i de nu aktuella verksamhetsnomineringarna förbises av det borgerliga styret 
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5 Grundskolenämnden 

5.1 Inledning 
De områden som har identifierats och beskrivs i nomineringen utgår från stadens anvisningar om 

verksamhetsnominering samt kunskap från underlag som grundskolenämndens omvärldsanalys, 

kvalitetsrapport, uppföljningsrapporter, skolutredningen mm. Följande områden har identifierats som särskilt 

viktiga utifrån nuläge, omvärld samt möjlighet till hållbar verksamhet på sikt: 

1. Fokus på kärnuppdrag 

2. Nämndens effektivisering 

3. Stadengemensam samordning 

I det andra avsnittet anges grundskolenämndens xx verksamhetnomineringar. I avsnitt 3 till 5 beskrivs 

respektive område utifrån identifierade utmaningar, risker eller förslag på utredningar som kan genomföras 

för att bidra till större effektivitet inom grundskoleförvaltningen och Göteborgs Stad. 

5.2 Grundskolenämndens 

verksamhetsnominering 
Grundskolenämnden lämnar följande verksamhetsnomineringar inför kommande års budgetarbete. 

Respektive nominering beskrivs därefter i avsnitt tre till fem. 

1. Insatser för att minska negativa effekter av pandemi  

För att lyckas med grunduppdraget även under en ansträngd period som pandemin har medfört 

bedömer grundskolenämnden att det är av särskild vikt att hålla fokus på kärnuppdraget, minska 

styrsignaler och uppdrag. 

 

2. Långsiktig kostnadsutveckling lokaler och utomhusmiljöer 

Ökade lokalhyror på sikt kommer att påverka utveckling av elevpeng. 

 

3. Samnyttjande av lokaler  

Ta fram en gemensam överenskommelse mellan stadens berörda förvaltningar med syfte att det ska 

vara enkelt och smidigt för olika aktörer att nyttja varandras lokaler. 

 

4. Översyn av stadens styrprinciper gällande leasingavtal  

Stadens process för leasingavtal är inte anpassad utifrån verksamhetens behov och försvårar lämplig 

kontroll. 
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5.3 Fokus på kärnuppdrag 
Grundskolenämnden ser fortsatt behov av fokus på kärnuppdraget genom att prioritera de tre 

förstärkningsområdena som handlar om ökad undervisningskvalitet, tydligare ansvar styrning och ledning 

samt ökad likvärdighet. Alla uppdrag, effektiviseringar eller behov av att förändra organisationen bör ske 

utifrån analys av hur detta påverkar utveckling inom förstärkningsområdena. Ett starkt fokus på 

kärnuppdraget syftar till att utbildningen i Göteborgs stad ska bli mer effektiv. 

Styrning och ledning för tidiga insatser  

I många utbildningsystem eftersträvas tidiga insatser för att förebygga skolsvårigheter. Det finns studier i 

Sverige som visar att elever med skolsvårigheter inte får hjälp i tid eller med adekvata insatser. Forskningen 

är dock entydig – ju tidigare insatserna sätts in desto större är chansen att eleverna fullgör sin skolgång med 

framgång. Grundskolenämnden kommer fortsatt att verka för en förändring mot tidigare stödinsatser, särskilt 

mot bakgrund att det finns skolor i Göteborg där färre än 50 procent av eleverna i årskurs 1 har godtagbar 

läsförmåga. Det är fortfarande så att en övervägande del av åtgärdsprogrammen inom skolor i Göteborgs 

Stad upprättas i årskurs 8 och 9, och att andelen är som lägst i de lägre årskurserna. 

Grundskolenämnden kommer även utveckla arbetssätt för att identifiera och analysera skolor som lyckas 

särskilt väl med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov och där elever har en särskilt positiv 

kunskapsprogression från årskurs 6 till årskurs 9. 

Kompetensförsörjningen  

Kompetensförsörjningen är kanske den i särklass viktigaste förutsättningarna för att bidra till ökad 

likvärdighet och ökad kvalitet i undervisningen. Grundskolenämnden behöver arbeta för ökad behörighet 

inom alla skol- och verksamhetsformer, särskilt inom högindexskolor. 

Samtidigt visar prognoser på en stor framtida kompetensutmaning som gör att grundskolenämnden även 

behöver undersöka alternativa arbetsformer för organisering av skolor och undervisning. 

Åtgärder för att minska negativa effekter med anledning av pandemi Grundskoleförvaltningen har 

precis som övriga samhället påverkats av covid-19 i stor grad. Förvaltningen har upprätthållit verksamheten 

utifrån skollagen, men det har varit ett ansträngt läge. Framför allt har bemanningsläget varit hårt ansatt ute 

på skolenheterna. 

Förvaltningens uppföljning av pandemins effekter pekar på att de elevgrupper som har påverkats mest 

negativt är elever i behov av stöd; i synnerhet elever med särskilt stöd, elever med extra anpassningar samt 

elever med annat modersmål än svenska. Den huvudsakliga orsaken till den negativa påverkan på elevernas 

måluppfyllelse är frånvaro hos personal och elever. 

Det krävs flera olika insatser för att bidra till att fler elever ska kunna bli behöriga till gymnasiestudier, trots 

pandemins negativa påverkan. I stadens budget för 2021 har utbildningsnämnden och grundskolenämnden 

fått i uppdrag att ta fram en plan för att halvera andelen elever utan gymnasiebehörighet i skolor i utsatta 

områden till 2025. Grundskolenämnden behöver arbeta med åtgärdande insatser i de senare årskurserna 

samtidigt som det förebyggande arbetet med tidigare insatser prioriteras. 

För att lyckas med grunduppdraget även under en ansträngd period som pandemin har medfört bedömer 

grundskolenämnden att det är av särskild vikt att hålla fokus på kärnuppdraget, minska styrsignaler och 

uppdrag. 
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5.4 Samordning i staden 
En av de tre förstärkningsområdena som identifierades i samband med utredning av nya 

utbildningsnämnderna var Ökad tydlighet för ansvar, styrning och ledning. Flera steg har tagits inom 

förstärkningsområdet, dels på stadenövergripande nivå med nya reglementen, dels inom 

grundskoleförvaltningen. Det finns dock behov av att förtydliga strukturer för ansvar, styrning och ledning 

inom flera områden som tidigare krävde annan typ av samordning i staden. Grundskolenämnden är en stor 

aktör med annan typ av specialistkompetens och möjlighet till strategisk överblick än vad som tidigare var 

möjligt i stadsdelsorganisationen. 

Långsiktig kostnadsutveckling lokaler 

Ett område som riskerar att påverka möjligheten att utveckla kvalitet i undervisningen är både tillgång på 

lämpliga lokaler och den långsiktiga kostnadsutvecklingen för lokaler i staden. Nedan beskrivs områden som 

kommer innebära att grundskoleförvaltningen kommer att få ökade hyreskostnader framöver: 

Delar av lokalbeståndet har eftersatt underhåll vilket innebär stora risker kopplade till 

inomhusmiljöproblematik. Detsamma gäller utemiljöer vilket kräver satsningar och samverkan i staden över 

nämnd- och bolagsgränser för att öka jämlikhet, likvärdighet och hållbarhet. Evakueringar kopplat till 

ersättningsbyggnation eller reinvesteringar kommer att vara en generell utmaning i 

lokalförsörjningsprocessen och kräver ökad långsiktighet i planering och tydligare processer för samverkan. 

Under 2022 kommer en ny hyresmodell att införas för grundskoleförvaltningen och den nya modellen 

innebär att faktisk och full kostnad för skolornas lokaler kommer att landa i nämndens budget. Kostnader för 

nyproduktion ökar och ligger betydligt högre än genomsnittshyra för dagens skolor. 

Investeringsrelaterade driftkostnader kommer även framgent att behöva hanteras i stadens driftbudget vilket 

skapar tillkommande kostnader på cirka 102 Mkr för grundskoleförvaltningen under 2022. 

De kommande åren behöver nämnden göra satsningar på olika specialsalar för att möta kortsiktiga 

kapacitetsbrister och förändrad åldersstruktur vilket skapar ökade kostnader. 

Skarpare tillämpningar av bevarandekrav av äldre byggnader innebär att rivningar och 

ersättningsinvesteringar behöver anpassas vilket skapar lägre ändamålsenlighet, sämre lokaleffektivitet och 

betydande kostnadsökningar. 

Samnyttjande av lokaler  

För många aktiviteter som riktar sig till barn och unga, inte minst kulturaktiviteter, krävs tillgång till 

anpassade lokaler som möjliggör att olika uttryck prövas. Tillgång till lokaler ser olika ut i staden, och 

lokalerna ägs av olika förvaltningar. I arbetet med att erbjuda aktiviteter till unga deltar kommunen i 

samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Det finns ett behov av att ta fram en gemensam 

överenskommelse mellan stadens berörda förvaltningar med syfte att det ska vara enkelt och smidigt för 

olika aktörer att nyttja varandras lokaler. 

Stadens styrprinciper gällande leasing 

Förvaltningen bedömer att stadens process för leasing behöver utvecklas efter verksamheternas behov. 

Systemet för hantering av leasingprocessen är oflexibel och utgår inte ifrån verksamhetens behov då det 

enbart finns tre valbara alternativ av leasingperiod. Detta innebär risker i att säkerställa kostnader, attestanter 

samt en ineffektiv administrativhantering. 

Det är av stor vikt att denna process anpassas eftersom det rör stora volymer för grundskolenämnden, med ett 

totalt anskaffningsvärde i avtalen på ca 916 Mkr. 
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Samverkansfrågor i staden 

I samband med att stadsdelarna avvecklades tydliggjordes fackförvaltningarnas ansvar för att vara en aktiv 

part i stadenövergripande frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar om frågor som trygghetsarbete, 

folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen och samverkan med civilsamhället. 

Grundskoleförvaltningen behöver fortsätta tydliggöra sin inre organisation för att bidra på ett bra sätt i 

kommungemensamma frågor. 

Tydliggöra ansvar för stadengemensamma området som komplement till utbildningskedjan  

I tid- och genomförandeplanen för de nya utbildningsnämnderna konstaterades att de tillträdande 

nämndernas och förvaltningsledningarnas fick i uppgift att planera för organisation och processer för 

styrning, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten som gynnar elevers lärande. Exempel på 

områden var elevhälsans styrning och ledning, resursnämndsuppdrag och digitaliseringsfrågan samt 

verksamheten inom stadsgemensamma området; Center för skolutveckling, Språkcentrum och 

Vägledningscentrum. 

Inom vissa områden kvarstår otydligheter utifrån nämndernas ansvar och resurser, vilket försvårar en tydlig 

styrning och ledning. Det gäller exempelvis uppdrag kring kompetensförsörjning, vilket dels ligger i varje 

utbildningsnämnds grunduppdrag, dels som ett övergripande uppdrag till det stadengemensamma området. 

Det finns behov av att tydliggöra ansvar för att bidra till ökad effektivitet i staden. 

Ny resursfördelningsmodell för studie- och yrkesvägledning 

Utbildningsförvaltningen har samordnat ett arbete för att ta fram en ny resursfördelningsmodell för studie- 

och yrkesvägledning i staden. Den nya resursmodellen indikerar ett ökat resursbehov för studie- och 

yrkesvägledning utifrån en ökad hänsyn till elevers behov och för att staden ska närma sig rikssnittet vad 

gäller antal elever per studie- och yrkesvägledare. 

I det fall den kommunala studie- och yrkesvägledningen tilldelas ytterligare resurser måste också aspekten 

lika villkor beaktas, det vill säga att motsvarande resurser ska tilldelas fristående skolor. För studie- och 

yrkesvägledning avseende grundskolan bör denna kompensation tillfalla grundskolenämnden och för 

gymnasieskolan ska den tillfalla utbildningsnämnden. Denna aspekt är inte fullt beaktad i de skrivningar som 

tagits fram av utbildningsförvaltningen. 

Utöver resursfrågan är styrning och ledning av studie- och yrkesvägledning en viktig aspekt för att rektor ska 

kunna ta ansvar för att organisera och utveckla studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan. 

Externa samarbeten och extern finansiering  

I samband med att grundskolenämnden övertar ansvar för ett antal stadenövergripande projekt eller 

verksamheter behöver det ske kommunbidragsjusteringar och reglementen ses över. Exempel som behöver 

bevakas är att grundskolenämnden inträder som representant för Göteborgs Stads som huvudman i samband 

med att ett nytt samarbetsavtal angående anordnandet av den Internationella Vetenskapsfestivalen. 

Grundskolenämnden övertar detta ansvar från Utbildningsnämnden. 

Det ekonomiska åtagandet för utbildningsnämnden uppgår till totalt 600 tkr per år. Ett övertagande av 

huvudmannaskapet förutsätter att grundskolenämnden ersätts med motsvarande belopp som varje huvudman 

förväntas bidra med enligt kommande samarbetsavtal och de kostnader som är förknippat 

medhuvudmannaskapet. Det innebär att en kommunbidragsjustering behöver göras mellan 

grundskolenämnden och utbildningsnämnden vid ett sådant övertagande. 

Det finns även behov av att samla organisering inom verksamheter som idag drivs av både 

grundskolenämnden och socialnämnderna. Ett sådant är Hälsoäventyren som har fokus på förebyggande och 

hälsofrämjande aktiviteter för elever i grundskolan organiseras delvis under socialnämnd och delvis under 

grundskolenämnden. Ett övertagande av verksamheten förutsätter kommun-bidragsjustering mellan 

grundskolenämnden och berörda socialnämnder för övergång av medarbetare samt eventuella andra 

kostnader vid ett sådant övertagande 
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Grundskolenämnden ansvarar idag för att betala ut bidrag till ett antal externa verksamheter. Andra 

åtaganden som har överförts till grundskolenämnden är avtal gällande bidrag till Berättarministeriet och 

Stiftelsen Korsvägen, Universeum. Denna form av extern finansiering som riktar till bredare målgrupper än 

elever inom grundskolenämndens ansvarsområde behöver noga övervägas. Det krävs en annan organisering 

och hantering än vad som finns idag inom grundskoleförvaltningen för att säkerställa juridiska aspekter och 

rimlig intern kontroll som del i denna form av extern samverkan för med sig. 

Utökat och förändrade ansvar utifrån stadens nya miljöstyrning  

Enligt stadens nya miljöstyrning ska alla nämnder avsätta ekonomiska och personella resurser för att 

säkerställa det systematiska miljöarbetet, att chefer och medarbetare har relevant kompetens för att utföra 

sinaarbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt samt säkerställa att chefer och medarbetare har kunskap 

om gällande lagkrav och andrabindande krav på miljöområdet som är relevanta för arbetsuppgifterna. Till 

detta tillkommer uppgraderingar av fordonsflottan till fossilfria alternativ, infrastruktur som laddstolpar, med 

mera vilket initialt kommer att generera kostnadsökningar. 

5.5 Nämndens effektivisering 
Grundskolenämnden har varit inne i en intensiv fas för att bygga upp en fungerande förvaltning och 

skolorganisation. Det krävs dock fortsatt förändringsarbete för att skapa förutsättningar för en hållbar 

organisation på kort och lång sikt. För att genomföra fortsatta förändringar som syftar till en mer 

ändamålsenlig organisation behövs tid och kraft för förankring, genomförande och utvärdering. 

Genomförandet av skolenhetsutredningen  

Under 2019 och 2020 pågick skolenhetsutredningen som handlar om hur en adekvat skolenhetsorganisation 

bör se ut för att stödja fortsatt skolutveckling i Göteborgs Stad. Syftet med skolenhetsutredningen är att 

skapa en sammanhållen skolenhetsstruktur som utgår från ett hela-staden perspektiv och ger bättre 

förutsättningar för hållbara skolenheter som kan bidra till en bättre utbildningsväg för eleverna. 

Grundskolenämnden har fattat beslut om att genomföra merparten av utredningens principer och förslag. 

Genomförandet kommer att påverka både förvaltningens grundorganisation, skolenheter, rektorer, 

medarbetare och elever. 

Utreda förändrad elevsammansättning och effekter på kapacitet 

Nuvarande befolkningsprognoser pekar på en elevökning för elever i högstadieålder på motsvarande 1100 

elever mellan 2022-2026. Denna utveckling medför en utmaning både vad gäller kompetensförsörjning, 

tillgång till lokaler och ekonomi. Timplanen för elever i högstadiet innehåller såväl fler timmar som ämnen 

vilket medför större behov av lärare och specialsalar. Detta innebär också att elevpengen är högre för elever i 

högstadiet jämfört med tidigare åldrar. Grundskolenämden behöver utreda konsekvenser av en förändrad 

elevsammansättning för att i god tid planera för hållbara åtgärder. 

Effektiva produktionsstrukturer för måltid 

Vid årsskiftet övergick ansvar för måltidsverksamheten till grundskolenämnden. Den övervägande delen av 

måltidsproduktionen ligger i grundskoleförvaltningens egen regi, dock har grundskoleförvaltningen en 

överenskommelser med Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen om att köpa knappt 3000 skolluncher 

från dem. Förvaltningen ser att det finns möjlighet att själv ansvara för en del av den produktionen. Det finns 

därför ett behov av att kartlägga grundskoleförvaltningens produktionsstrukturer för måltiderna över alla 

grundskolor i förvaltningen för att undersöka om det är möjligt att öka kapaciteten i några tillagningskök och 

mottagningskök. Investeringar kan därför behöva ske i fastighet och utrustning för att klara utökningen. 
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Fria busskort 

Göteborgs Stad har under lång tid erbjudit alla elever i grundskola och gymnasieskola fria skolkort för resor 

inom kommunen, som även gäller på kvällstid. Grundskolenämnden ansvarar för hantering och har budget 

för detta för elever i grundskolan. 

De fria skolkorten har många positiva effekter avseende elevers möjligheter till aktiv fritid och val av skola. 

Det är dock ett mer långtgående erbjudande än vad som regleras i skolskjutsförordning och förordning om 

elevresor. Skolkorten beräknas till en kostnad på ca 141 Mnkr under 2020 för grundskolenämnden. 

Uppdraget ligger långt från grundskolenämndens grunduppdrag och hanterades tidigare av Trafiknämnden. 

Det finns risk att kostnadsposten försvårar nationella jämförelser av ekonomisk effektivitet inom 

utbildningsområdet. 
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6 Idrotts- och föreningsnämnden 

6.1 Inledning 
Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska samtliga nämnder fatta beslut om 

verksamhetsnomineringar enligt anvisningen: 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett 

underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. 

Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. 

Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka 

ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Nedan följer Idrotts- och föreningsnämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024. 

Investeringsnomineringar hanteras i ett separat ärende. 

6.2 Ridsport 
Bakgrund 

Inom ramen för arbetet med Plan för ridsport gjordes en uppskattning av behoven på befintliga anläggningar 

tillsammans med föreningarna och ridsportförbundet.  Det totala behovet uppskattades då till cirka 275 

miljoner och delades upp i kategorierna: anpassning till ändrade krav om lösgående djur, övriga 

myndighetskrav & säkerhet, underhåll (minskade driftskostnader), nå fler och nya målgrupper, 

miljöanpassning och verksamhetsutveckling. Dock gjordes ingen indelning av det totala behovet vad gäller 

vad som utgör investeringsmedel och vad som utgör driftsmedel. 

Investerings- och underhållsbehovet uppskattas till ca 100 miljoner för de kommunalt ägda anläggningarna. 

Dessa investeringar och underhållsåtgärder åligger fastighetsnämnden som ägare av de kommunala 

anläggningarna. Fastighetsnämnden kommer då att behöva höja hyran och Idrotts-och föreningsnämnden kan 

kompensera föreningarna genom bidrag. Behovet av bidragskompensationen uppskattas till 75 miljoner 

kronor. 

Föreningarna kan investera i de anläggningar de själva äger, och Idrotts-och föreningsnämnden kan stödja 

genom investeringsbidrag. Föreningarna har själva uppskattat investerings- och underhållsbehovet till 92 

miljoner kronor. 

Investeringsbehoven i kommunala anläggningar tillsammans med investeringsbehoven i föreningsägda 

anläggningar är stora, och det krävs därför en långsiktighet över tid vad gäller stadens satsningar på 

ridsporten. 

Idrotts-och föreningsnämnden erhöll i samband med budget 2021 5 mnkr per år kommande fyra år. Dessa 

medel kommer användas stödja föreningarna genom investeringsbidrag, men kommer inte att vara tillräckligt 

i förhållande till de ansökningar gällande investeringsbidrag föreningarna gjort. 
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Idrotts-och föreningsnämnden erhöll i samband med budget 2021 även ett investeringsutrymme om 275 

mnkr för nödvändiga fastighetsinvesteringar. Då Idrotts-och föreningsnämnden saknar uppdrag kring 

fastighetsförvaltningen av Göteborgs stads ridhus tas 195 mnkr ej upp i nämndens uppdaterade 

investeringsplan för 2022-2031 utan förutsätts återgå till kommuncentral fördelning. Resterande 80 mnkr 

ligger kvar i nämndens investeringsutrymme att anspråkstas vid upprättande av nytt kommunalt ridhus om 

pågående uppdragsutredningen så pekar på att det. 

Förslag till beslut 

Idrotts- och föreningsnämnden får ett utökat anslag med 20 mnkr årligen för åren 2022-2024. Anslaget avses 

användas såväl för att kompensera höjda hyror som till investeringsbidrag till föreningar. 

6.3 Elitarenor 
Bakgrund 

2019-05-29 gav Kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag i samverkan att med berörda nämnder 

och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär arena på ett 

tidsbegränsat bygglov i Frihamnen. 2020-02-20 fattades beslut i Kommunfullmäktige om att ge Älvstrandens 

Utveckling AB i uppdrag att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under förutsättning att kalkylerna 

håller, uppföra en temporär hall i form av övertryckskonstruktion i Frihamnen. Efter samtal med olika 

aktörer inom staden var bedömningen att Higab AB hade förutsättningar för att bygga och äga anläggningen. 

I Kommunfullmäktiges budget för 2021 har investeringsutrymme om 70 mnkr för temporär anläggning i 

Frihamnen blivit placerad i idrotts- och föreningsnämndens investeringsutrymme. Då uppdrag saknas i 

nämnden tas det ej upp i nämndens uppdaterade investeringsplan för 2022-2031 utan förutsätts återgå till 

kommuncentral fördelning. 

Våren/sommaren 2022 invigs en ny sporthall i Kvibergs Park. Den kommer att bestå av två fullstora hallar 

som vid evenemang kan slås ihop till en publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare ryms en publik på 

1 500 sittande personer och vid kulturarrangemang upp till 2 500 sittande personer. Hallen byggs och 

utrustas för breddidrott och enklare kulturevenemang. 

För att möjliggöra vissa evenemang som tidigare hölls i den nu rivna Lisebergshallen kan sporthallen i 

Kvibergs Park utrustas med kompletterande teknik, logistiklösningar, anpassade golv etc. Med anpassningar 

motsvarande ca 5 mnkr kan nämnden öka möjligheterna att genomföra elitspel inom ett flertal idrotter under 

den tid då en ersättningshall är under uppbyggnad. 

Förslag till beslut 

Om den nya sporthallen i Kvibergs Park ska kunna användas som ersättning för Lisebergshallens 

idrottsarrangemang tills en permanent lösning finns på plats, behöver 3 miljoner kronor som ett 

engångsbelopp avsättas för investering, samt 2 miljoner kronor i driftbidrag för leasad utrustning fördelat på 

350 tkr per år i sju år. 
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6.4 Pandemins påverkan på föreningslivet 
Bakgrund 

Under 2020 hade pandemin en stor negativ effekt på föreningslivet som resulterade i ett utökat stöd på 50 

mnkr från centrala medel samt en omfördelning av stöd inom ram på 10 mnkr. Några av de aktiviteter/stöd 

som genomfördes var; lovsatsningar för att minska social oro och stimulera till meningsfull fritid, stöd 

utifrån intäktsbortfall, ökat drift- och aktivitetsbidrag för att kunna bibehålla verksamhet under 2020. 

Under 2021 har föreningslivet fortsatt stor påverkan på engagemang (ledare, medlemmar och aktiviteter) 

samt på ekonomin (intäkter från ordinarie verksamhet och framförallt från cupper och evenemang). Årets 

budget har utökats med 10 mnkr i riktat föreningsbidrag på grund av pandemin. Utifrån 

Riksidrottsförbundets statistik finns målgrupper där deltagandet minskat med närmare 45 procent och 

tendenserna visar på att de grupper som står längst ifrån meningsfull fritid är de som påverkats mest av 

pandemin. Vissa organisationer kommer att kunna återetablera sig relativt lätt medan andra visar på kraftig 

påverkan även på ledarsidan. 

Därför ser förvaltningen att det förutom ett fortsatt ritat föreningsbidrag på 10 mnkr ytterligare ett år även 

skulle behövas ett tillskott för att stärka återetablering för bland annat ledare. I en tidigare beställd utredning 

"Meningsfull fritid" (diarienummer 0078/19) föreslogs ett program för unga ledare med en totalkostnad på 

11 mnkr. Återetableringen utifrån pandemin skulle stärkas avsevärt genom ett riktat stöd till föreningslivet 

för utbildning, stöd och arvodering av unga ledare. Det skulle kompensera delar av det tapp av ledare som 

har förstärkts av pandemin. 

I socioekonomiskt utsatta stadsdelar och till vissa målgrupper med lågt mått av meningsfull fritid skulle 

ledarstödet även behöva kompletteras med stöd till etablerade ledare. 

Under 2022 kan en etablering av halva modellen genomföras till en kostnad av 5,5 mnkr, för att sedan kunna 

byggas ut fullt under 2023 och 2024 till totalt 11 mnkr. Samma program med lägre ambitionsnivå skulle vara 

möjligt att driva till en lägre kostnad. Syftet med satsningen är att stärka och säkerställa återetablering av ett 

starkt föreningsliv för en god folkhälsa med extra prioritet där föreningsdeltagandet är lågt. 

Förslag till beslut 

Idrotts- och föreningsnämnden får ett utökat anslag med 10 mnkr för utökat stöd till föreningslivet för att 

mildra konsekvenserna av pandemin. 

Idrotts- och föreningsnämnden får ett utökat anslag för att återetablera ledartillförsel utifrån pandemin samt 

långsiktigt stödja tillförsel och kvalitet för unga ledare inom föreningslivet. För år 2022 tilldelas 5,5 miljoner 

kronor, för 2023 7,75 miljoner kronor och från och med 2024 då programmet är fullt utbyggt tilldelas 11 

miljoner kronor per år. 
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6.5 Insatser för prioriterade målgrupper 

efter pandemin 
Bakgrund 

Pandemin har slagit hårt mot många olika friskvårdsverksamheter vilket påverkar folkhälsan negativt. Under 

det senaste året har idrotts- och föreningsnämndens friskvårdsanläggningar i stort varit stängda för 

allmänhet. Förvaltningen har erbjudit andra former av träning genom utomhusplattformar, vilket har visat sig 

framgångsrikt och populärt men samtidigt har 25 procent av abonnemangen avslutats. Under början av 

pandemin var det främst äldre som avslutade, medan det senare varit personer som vill träna hos aktörer som 

inte stängt sin verksamhet. Rapporter som kommer in visar tydligt på pandemins negativa effekter speciellt 

på ungas hälsa. 

Förvaltningen bedömer att det kommer behövas stora uppsökande insatser för att nå prioriterade målgrupper 

som har påverkats negativt av pandemin och som har slutat träna. Olika rapporter visar att de mest drabbade 

av dessa grupper är barn och unga (speciellt tjejer i ytterområden), personer med funktionsnedsättningar och 

äldre. Genom ökad samverkan med andra förvaltningar men även med föreningslivet kan förvaltningen nå 

dessa målgrupper och hänvisa dem till förvaltningens anläggningar och inte minst till nybyggda 

utomhusplattformar. På detta sätt kan effekten maximeras och bidra till ökad folkhälsa. 

Förslag till beslut 

Idrotts- och föreningsnämnden får tillfälligt ett utökat anslag med 2 miljoner kronor år 2022 och 2023 för att 

utveckla uppsökande friskvårdsverksamhet utifrån påverkan av pandemin. 

6.6 Nytt regelverk för investeringar 
Bakgrund 

Sex nämnder utför investeringar för kommunens räkning. Tre nämnder (Park och naturnämnden, 

Trafiknämnden och Idrotts- och föreningsnämnden) får en direkt tillkommande budgetbelastning 

(volymökning) till följd av investeringarna. Eftersom kostnaderna för avskrivningar och ränta inte är 

påverkbara när investeringarna väl är genomförda menar stadsledningskontoret att nämnderna bör 

kompenseras för de ökade kapitalkostnader som de förväntade investeringarna medför. Icke kompenserade 

kapitalkostnadseffekter. 

Plankostnader samt kostnader för rivning och sanering för projekten ska inte längre belastats investeringen. 

När det gäller övriga driftskostnadskonsekvenser för skötsel samt drift och underhåll så finns det inte samma 

skäl att automatiskt kompensera nämnderna fullt ut för dessa. Dels är dessa kostnader påverkbara på ett annat 

sätt än kapitalkostnaderna och dels kan investeringar i nya anläggningar också ge en positiv effekt på drift- 

och underhållsbehovet. Stadsledningskontorets bedömning är därför att nämnderna bör omhänderta och 

beskriva dessa tillkommande driftskonsekvenser och behov inom ramen för sina verksamhetsnomineringar. 

Fullmåttshallar som byggs av annan aktör 

Lokalnämnden är i slutförandet av en ombyggnad av Skytteskolan. I samband med planerna för 

ombyggnation av skolidrottshall har dialog förts med idrotts- och föreningsförvaltningen angående 

föreningslivets behov av fullmåttshall och förrådsutrymme. 

Avsikten är att påbörja processen med ett övertagande av Skytteskolans idrottshall till att ägas av idrotts- och 

föreningsnämnden. Hallen beräknas färdig för drift januari 2022. 
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Total investeringskostnad om 44 mnkr genererar årligen 1,7 mnkr i kapitaltjänstkostnad, drygt 1 mnkr i 

fastighetsrelaterade kostnader, ca 780 tkr i verksamhetskostnader inklusive leasingkostnader. Intäkter från 

grundskoleförvaltning samt föreningslivet beräknas till  1,4 mnkr årligen. 

Det ger ett nettounderskott för idrotts-och föreningsnämnden på ca 2,1 mnkr årligen. 

Plankostnader 

Detaljplan för Jagerdorffsplatsen, där idrotts- och föreningsnämnden har en planerad idrottshall, är startad. 

För 2021 har nämnden erhållit 400 tkr. Resterande kostnader fördelas enligt 200 tkr (2022) och 200 tkr 

(2023). 

Detaljplan för Rambergsstaden, där idrotts- och föreningsnämnden har en planerad ishall, är startad. För 

2021 har nämnden erhållit 250 tkr. Resterande kostnader fördelas enligt 150 tkr (2022) och 100 tkr (2023). 

Detaljplan för Askims simhall är startad. För 2021 har nämnden erhållit 350 tkr. Resterande kostnader 

fördelas enligt 150 tkr (2022) och 150 tkr (2023). 

Detaljplan för Backaplan sporthall är startad. För 2021 har nämnden erhållit 400 tkr. Resterande kostnader 

fördelas enligt 200 tkr (2022) och 100 tkr (2023). 

Detaljplan för Rosendalshallen (sporthall) är startad. För 2021 har nämnden erhållit 150 tkr. Resterande 

kostnader fördelas enligt 200 tkr (2022) och 150 tkr (2023) och 100 tkr (2024). 

Idrotts- och föreningsnämnden har erhållit 1 mnkr för detaljplan avseende nytt centralbad, kostnaden avser 

2021. Resterande kostnader fördelas enligt, 1 mnkr (2022) och 1 mnkr (2023). En förskjutning per två år kan 

ske avhängigt beslut om lokalisering. 

• Summerad kostnad för 2022: 1,9 mnkr 

• Summerad kostnad för 2023: 1,7 mnkr 

Rivning och sanering 

Askims simhall, 1 mnkr (sanering) avser kostnader 2022 

Ny simhall i Kortedala, 5 mnkr (rivning), 2 mnkr (sanering) avser kostnader 2022 

Konstgräsbyten, sanering av granulat vid byte till infillsfritt konstgräs 2,5 mnkr 2022, respektive 2,5 mnkr 

2023 

Ruddalen, sanering och rivning för utveckling av skrinnarrundeln, 8 mnkr (rivning), 2 mnkr (sanering) avser 

kostnader 2022. 

Ersättning för Rambergsrinken, 5 mnkr (rivning), 2 mnkr (sanering) avser kostnader 2023 

• Summerad kostnad för 2022: 20,5 mnkr 

• Summerad kostnad för 2023: 9,5 mnkr 

Förslag till beslut 

Att kompensera idrotts- och föreningsnämnden med 24,5 mnkr år 2022 för ökade kostnader avseende: 

• Fullmåttshallar som byggs av annan aktör - Skytteskolan 2,1 mnkr  

• Kostnad för detaljplaner 2022: 1,9 mnkr 

• Kostnad för rivning och sanering för 2022: 20,5 mnkr 

Varav 2,1 mnkr är ramhöjande kostnader 
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Att kompensera idrotts- och föreningsnämnden med 11,2 mnkr år 2023 för ökade kostnader avseende: 

• Kostnader för detaljplaner 2023: 1,7 mnkr 

• Kostnad för rivning och sanering för 2023: 9,5 mnkr 

6.7 Justering av budget mellan nämnder 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 att flytta ansvaret för bidragsgivningen till studieförbund i 

Göteborg från Idrotts- och föreningsnämnden till Social resursnämnd. Idrotts- och föreningsnämnden skulle 

fortsatt ansvara för stadens bidragsgivning till SISU Idrottsutbildarna vilket för 2019 var budgeterat till 2 

miljoner kronor. Justeringen skulle hanteras inom ramen för ordinarie budgetberedningssärende, men Social 

resursnämnd fick hela anslaget på 31,2 miljoner kronor i budget 2019 och 2020, och Socialförvaltningen 

centrum fick anslaget 2021. Hittills har detta lösts genom internfakturering mellan förvaltningarna av 2 

miljoner kronor för bidragsgivningen till SISU Idrottsutbildarna. 

Förslag till beslut 

Att idrotts- och föreningsnämnden i budget för 2022 tilldelas 2 miljoner att fördela till SISU 

Idrottsutbildarna, och att Socialförvaltningen centrum får resterande anslag att fördela till övriga 

studieförbund. 

6.8 Ökning av utrymme för kommunal 

borgen 
Bakgrund 

Idrotts- och föreningsnämnden har mandat att bevilja kommunal borgen till ett belopp av totalt 250 miljoner 

kronor (KF; Handling 2010 nr 12) för lån till byggprojekt för föreningar. Föreningen betalar löpande ränta 

och amortering. Kommunal borgen medges inte för mer än högst 75 procent av byggprojektets kostnad. De 

borgensåtaganden som har beslutats om och som belastar utrymmet för den kommunala borgen brukar 

pendla mellan 180 miljoner kronor till 190 miljoner kronor. 

Ansökningarna kring att få stöd av kommunal borgen ökar avsevärt. Detta gör att borgensutrymmet som 

finns till idrotts- och föreningsnämndens förfogande är på väg att fulltecknas. Med tanke på inflödet av 

ansökningar av kommunal borgen ser vi att en ökning av idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja 

kommunal borgen behöver utökas med 50 miljoner kronor till 300 miljoner kronor totalt. 

Då staden växer och har vuxit betydligt sedan 2010 då förra nivån på den kommunala borgen beslutades har 

också behoven och förutsättningarna sedan dess ändrats. Det är av största vikt för stadens utveckling att vi 

har föreningar som kan bygga egna anläggningar som komplement till det kommunala byggandet. 

Förslag till beslut 

Att idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen höjs från 250 miljoner kronor till 

300 miljoner kronor. 
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7 Intraservice 

7.1 Inledning 
Verksamhetsnomineringen tar fasta på förhållanden som inverkar på kärnuppdraget och påverkar 

förvaltningen ekonomiskt. Utgångspunkten är att fånga faktorer av väsentlig karaktär för nämnden vilka 

bedöms vara svåra att hantera utan att det har en negativ effekt på kärnuppdraget och de vi är till för. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska verksamhetsnomineringen 

beslutas i april månad. Nomineringen överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 

stadsledningskontoret som bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj 

månad. 

7.2 Förutsättningar 
Staden har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och finansiering. Behov finns därför att minska 

ambition och/eller uppdrag i staden. 

Stadens pågående arbete med digitalisering påverkar förvaltningens uppdrag och roll betydligt. 

Digitaliseringen ska göra nya arbetssätt möjliga och förväntas bidra till en starkare styrning av och ge 

möjlighet till samlade prioriteringar för Göteborgs Stad som helhet. Digitalisering ställer stora krav på stöd 

och det finns risk att det driver kostnader om det inte sker på ett effektivt sätt. 

Förvaltningens styr- och finansieringsmodell kan komma att förändras inför 2023, om beslut fattas av 

kommunfullmäktige. Detta kommer ställa stora krav på omställning inom verksamheten för att förbereda 

införandet. Detta innebär arbete med tjänsteöversyn, införande av ny prismodell och prissättning av 

tjänsterna samt förbereda organisationen inför planerad verksamhetsövergång av vissa tjänster och system 

till kunderna. Detta är ett stort arbete som redan påbörjats under 2020 och som fortsättningsvis innebär 

förändringar inom förvaltningen inför 2023. 

Omorganisationen i staden kring avveckling av stadsdelarna och införandet av nya förvaltningar under året 

är förändringar som betydligt påverkar Intraservice verksamhet och ökar behovet av stöd till kunderna. 

Utifrån dessa förutsättningar har förvaltningen sett behov av att konsolidera verksamheten och minimera 

nominerade uppdrag inför 2022. 

Nämnden för Intraservice fick även uppdrag från kommunfullmäktige inför 2021 och hur vi åtagit oss dessa 

beskrivs mer i detalj nedan. 

Ett viktigt område som dock måste lyftas i sammanhanget är det ökade kravet på informationssäkerhet mot 

bakgrund av de säkerhetsrisker som finns kopplat till IT-området i samhället och som får effekt på kundernas 

verksamhet. Här ställs höga krav på ökat fokus inom dessa frågor, vilket medför ökade kostnader. 
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7.3 Verksamhet 
Grunduppdrag 

Intraservice nämnd har till uppgift att utveckla, leverera och följa upp samordnade interna tjänster med IT-

stöd i staden. Förslaget till tjänsteplan har beretts i samråd med stadens verksamheter i enlighet med de av 

kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster. 

Intraservice erbjuder och utför tjänster åt bolag, förvaltningar, stiftelser och samordningsförbund i Göteborgs 

Stad inom nio tjänsteområden; Ekonomi, HR, IT-tjänster, Kommunikation, Kultur, fritid samt service, 

Ledning, styrning, Operativt inköp, Utbildning, Vård och omsorg. Inom dessa tjänsteområden bedrivs 

verksamhet som säkerställer att kärnprocesserna i stadens verksamheter fungerar på ett säkert och effektivt 

sätt. 

Det största tjänsteområdet är IT, vilket innefattar till största delen de kommungemensamma IT-lösningarna, 

systemen och tillhörande transaktionsflödena som finns i stadens verksamheter. 

Särskilda uppdrag 

Intraservice har även särskilda uppdrag inom ansvarsområden, uppdrag på beslut från kommunfullmäktige. 

Dessa uppdrag hanteras inom tjänsteplansarbetet. 

Finansieringsmodell 

Nuvarande finansieringsmodell innebär att Intraservice debiterar kostnaderna efter fastställda 

fördelningsnycklar överenskomna med förvaltningens kunder i de befintliga ägarråden. 

7.4 Tjänsteplaner 
Intraservice verksamhet består av förvaltning och utveckling, inom tjänsteplansarbetet. Därutöver levererar 

Intraservice tjänster som direktfaktureras kund, samt driver olika kundprojekt på uppdrag av kund. 

Förvaltning avser den pågående drift som sker som en del av kundernas processer inom kundernas 

verksamhetsområden och är främst kopplad till system och processer för att säkerställa stabil och 

kontinuerlig funktionalitet. Utveckling avser den ny funktionalitet som utvecklas för att ta hand om de behov 

som finns i staden verksamheter. 

Tjänsteplaner (förvaltning) 

Intraservice driftsverksamhet består till stor del av leveranser inom stadens bastjänster såsom tjänster inom 

verksamhetsområdena HR, Ekonomi, Operativt inköp och IT. Verksamhetsområde IT är det mest väsentliga 

området, med systemhantering och informationssäkerhet som de största funktionerna. För verksamhetsåret 

2022 beräknar driftsverksamheten uppgå till 954 miljoner kronor. 

Som bilaga finns Budget 2022 som beskriver Intraservice verksamhet per tjänsteområde och förvaltningens 

bedömning av kostnader per tjänst. 

Tjänsteplaner (utveckling) 

Tjänsteplaner 2022 (utveckling) är framtagna i samråd med förvaltningens kunder, förvaltningar och bolag, 

och visar på det utvecklingsbehov som finns för verksamhetsåret 2022. Tjänsteplanerna beslutas av 

Beslutsforum, dvs Stadsdirektören på delegation av Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Beslutet att 

anta tjänsteplanen inklusive kostnader baseras på yttrande från nämnden från Intraservice. 
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För verksamhetsåret 2022 redovisar stadens kunder ett utvecklingsbehov om 151 miljoner kronor. En stor del 

av denna utveckling avser nyutveckling inom område Utbildning och är kopplade till nya verktyg och 

lärmiljöer inom skolan. Inom område HR finns behov av en konkurrensutsättning av stadens HR-system och 

en förstudie har startats för att förbereda en upphandling. Systemet har funnits under en längre tid och det har 

bedömts att en konkurrensutsättning är nödvändig. I det fall nuvarande system behålls kommer kostnaden för 

förändringen att bli lägre, medan att införa ett nytt system kommer ställa krav på betydligt fler insatser. 

Som bilaga finns Budget 2022 och Sammanställning Tjänsteplaner 2022-2024, där respektive tjänsteområde 

beskrivs kortfattat. 

7.5 Verksamhetsnominering 
Intraservice förvaltning står inför stora förändringar i det fall ett införande av ny styr- och 

finansieringsmodell sker 2023. Stadens digitaliseringsarbete kommer ställa stora krav på att Intraservice 

bidrar med resurser för planeringen och utförandet av den digitala förändringsresan i staden. Detta innebär 

att förvaltningen inte kommer att nominera några nya uppdrag inför 2022. 

Däremot ser förvaltningen att behoven inom område IT Säkerhet är stora och påverkas av händelser som 

ligger utanför förvaltningens och stadens kontroll och som väsentligt påverkar förvaltningens kostnader. 

Förvaltningen bedömer därför att detta område behöver belysas och lyftas särskilt i 

verksamhetsnomineringen för 2022. Mer information kring detta område visas under 5.1 nedan. 

Under 2021 erhöll förvaltningen två nya uppdrag att implementera under verksamhetsåret,  

"Kompetenscentra för digitalisering och robotisering" samt "Digital signering". Dessa uppdrag har 

förvaltningen antagit och utvecklat vidare och i avsnittet 5.2 nedan framgår mer detaljer kring dessa. 

7.5.1 Verksamhetsnominering 2022-2024 

IT Säkerhet - förstärkning 

Förvaltningens verksamhet innehåller risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar den ekonomiska risken. 

Det område som visar störst risk är område IT där säkerhetsfrågor påverkas betydligt av förändringar, 

störningar och hot som sker utanför Intraservice och Göteborgs Stads kontroll. Detta innebär krav på ökad 

utveckling av funktioner inom bland annat informationssäkerhet och konto- och behörighetshantering. 

IT Säkerhet beskriver bland annat hur riskhanteringen ska bedrivas och vilka funktioner och förmågor ska 

finnas på plats för att säkerhetskydda stadens verksamheter och möta gällande lagkrav. 

Detta stadsövergripande operativa arbete i stadens IT-miljö leds av Security Operations Center (SOC) vid 

Intraservice. Funktionen ska tillhandahålla granskar av aktiviteter och händelser i Göteborgs Stads nätverk 

och system, samt med analytisk förmåga förebygga och minska säkerhetsrelaterade hot, minskar 

konsekvenser och spridning i samband med säkerhetsincidenter. Konto- och behörighetshantering hanterar 

åtkomst till information, en process som inkluderar tilldelning, förvaltning och avslut av åtkomst till 

information. Identifiering sker även av känslig information och införa skyddsåtgärder för hot. 

Förvaltningen bedömer därför att Intraservice behöver säkerställa en hög kvalitet i detta arbete för stadens 

förvaltningar och bolag. Aktiviteterna ska tidigt upptäcka och åtgärda driftstörningar. och säkerställa att 

känslig information i systemen är intakt. Dessa förstärkningsinsatser medför ökade kostnader. 

Säkerhetsfrågorna inom IT är en stadsgemensam satsning som behöver prioriteras och i budgeten för 2022 

har en ökning skett med 22 miljoner kronor för att finansiera dessa behov. 
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Förvaltningen bedömer också att fortsatta satsningar måste ske även 2023 och framåt för att möta behovet. 

Bedömning av kostnaden för 2023 uppgår till 18 miljoner kronor. 

7.5.2 Förtydligande särskilda uppdrag 2021 

Inför 2021 fick Nämnden för Intraservice följande särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige. 

- att arbeta med kompetenscenter för digitalisering och robotisering i syfte att underlätta snabbare och 

enklare handläggning av ärenden via digitala tjänster 

- att ta fram en modell för digital signering i hela staden 

Kompetenscenter för Digitalisering och robotisering 

Förvaltningen har utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige arbetat vidare med planerande för ett 

kompetenscenter. För att tydliggöra hur förvaltningen har antagit uppdraget kommer ett särskilt 

tjänsteutlåtande upprättats där förvaltningen beskriver formerna för ett center och hur detta ska bidra till 

nytta för staden och vilken funktion som tillhandahålls. Tjänsteutlåtandet kommer tas upp som handling och 

beslut i Intraservice nämnd maj 2021. 

Förvaltningen har bedömt att kostnaderna för ett center uppgår till 7 miljoner kronor årligen och denna post 

har medtagits i budgeten för 2022. 

Digital signering 

Digital signering pågår som ett led i utvecklingsprojekt sedan tidigare inom verksamhetsområde IT. Under 

2021 förbereder förvaltningen detta uppdrag att bli en tjänst under 2022. Tjänsten är ännu inte beslutad, 

vilket innebär att den ännu inte finns med i tjänstekatalogen för 2022. Förvaltningen har bedömt att 

kostnaderna för tjänsten i sin helhet kommer intäktsfinansieras fullt ut av kunderna och så har den hanterats i 

budgeten för 2022. 

Robotisering (RPA) 

RPA pågår som ett led i utvecklingsprojekt sedan tidigare inom verksamhetsområde HR. Under 2021 

förbereder förvaltningen detta uppdrag att bli en tjänst under 2022. Tjänsten är ännu inte beslutad, vilket 

innebär att den ännu inte finns med i tjänstekatalogen för 2022. Förvaltningen har bedömt att kostnaderna för 

tjänsten i sin helhet kommer intäktsfinansieras fullt ut av kunderna och så har den hanterats i budgeten för 

2022. 
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8 Kretslopp och vattennämnden 

8.1 Inledning 
Så läser du verksamhetsnomineringen 

Verksamhetsnomineringen från Kretslopp och vattennämnden syftar till att beskriva intäktsbehoven i form 

av taxa och skattemedel för budgetåret 2022 samt plan-åren 2023-2024. En utblick görs också över de 

närmaste tio åren för de taxefinansierade delarna. Dokumentet inleds med en kort sammanfattning (kapitel 

2). 

Förutsättningar för finansiering av avfallsverksamheten (kapitel 3) 

Kapitlet beskriver ingående förutsättningar samt de förändringar som skett sedan förra årets planarbete. Även 

osäkerheter som kan påverka förutsättningarna beskrivs och resonemang kring skuld till abonnent förs. 

Taxebehovet för 2022, plan-åren samt en långtidsprognos till 2031 redogörs för och en jämförelse görs med 

de tio största städerna i Sverige. Slutligen görs analyser av hur kunderna påverkas ekonomiskt samt av det 

ekologiska och sociala perspektivet. 

Förutsättningar för finansiering av VA-verksamheten (kapitel 4) 

Kapitlet följer samma struktur som kapitel 3 och hanterar bruknings- och anläggningsavgifter för VA. 

Förutsättningar för finansiering av Återbruket (kapitel 5) 

Ett kortfattat kapitel som redogör för Återbrukets nomineringsbehov. 

Förutsättningar för finansiering av skattefinansierad verksamhet (kapitel 6) 

I detta kapitel redovisas de behov av skattemedel som krävs för att möjliggöra de delar av reglementet som 

inte kan finansieras av taxemedel. 

8.2 Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för perioden tillåts öka från året innan enligt nedanstående tabell. 

Tabellen redovisar även förvaltningens förslag till nominering av skattemedel för uppdrag som inte får 

finansieras med taxor. 

Avfallsverksamheten får ökade kostnader under perioden på grund av ett nytt uppdrag avseende returpapper 

samt höjd skatt på förbränning. VA-verksamhetens ökade kostnader under perioden beror på ökade 

kapitaltjänstkostnader, effekter av justerad avgiftsnivå för dagvatten (fastighet) samt engångseffekter till 

följd av rivning av anläggningar. Anläggningsavgiften föreslås höjas för att nå Kommunfullmäktiges beslut 

från 2018 om 70 procents kostnadstäckning. Återbruksverksamheten finansieras även fortsatt av 

försäljningsintäkter. Vad gäller den skattefinansierade verksamheten är behovet oförändrat jämfört med 

2020, förutom en mindre ökning för Västsvenska paketet. 
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ÅR 2022 2023 2024 

Avfall 6 - 8 % 4 - 6 % 3 - 5 % 

VA brukningsavgift 9 - 12,5 % 5 - 9,5 % 5 - 6 % 

VA 
anläggningsavgift 

10 - 20 % 10 -  20 % 10 - 20 % 

Skattebidrag avfall 1 mkr 1 mkr 1 mkr 

Skattebidrag VA 13 mkr 13 mkr 13 mkr 

8.3 Förutsättningar för finansiering av 

avfallsverksamheten 

8.3.1 Ingående förutsättningar 

Avfallsverksamheten har för närvarande en hög skuld till abonnenterna (nära 57 miljoner kronor). 

Taxeintäkterna har därför budgeterats lågt i förhållande till kostnaderna för att kunna återbetala 30 mkr under 

2021. Återbetalningen bör fortsätta så att skulden betas av inom tre år, utifrån de regler som styr 

taxefinansierad verksamhet. 

Genom lagändringar och skattehöjningar kommer verksamhetens kostnader öka mer än vad de normalt gör 

utifrån allmänna prisökningar och att vi blir fler göteborgare. I genomsnitt brukar kostnaderna för 

avfallshantering i Göteborg öka med omkring 3 procent, men för 2022 bedöms kostnaderna bli sex procent 

högre än för 2021. 

8.3.2 Större förändringar mot plan 2022-2023 

I slutet av 2020 beslutade regeringen att från år 2022 ska kommunerna och inte producenterna ansvara för 

returpapper, för att ekonomiskt avlasta tidningsbranschen. Detta innebär tillkommande kostnader för att 

anordna insamling av returpapper och vissa intäkter från försäljning av returpapper. Mellanskillnaden 

föreslås taxefinansieras. Fram till 2023 bedöms även vissa uppstartskostnader uppstå. 

Det bokförda utfallet för 2020 avviker från den prognos som fanns när budgeten för 2021 inklusive plan för 

2022-2023 togs fram och beslutades. Särskilt kostnader, men även intäkter fick ett lägre utfall än 

prognosticerat och skulden till brukarna ökade. Detta innebär för taxan att den procentuella höjningen som 

genomförts mellan 2020 och 2021 förmodligen inte kommer ge lika stor intäkt under 2021 som angivits i 

budgeten. 

8.3.2.1 Kostnadsförändringar 

Förbränningsskatten som infördes i april 2020 höjs stegvis under tre år för att därefter indexuppräknas. För 

2022 ger det en extra kostnadsökning för energiåtervinningen av det brännbara avfallet. Kostnader för 

införande och utförande av returpappersinsamling tillkommer från 2022. Därutöver ökar kostnaderna när ett 

nytt it-stöd för bland annat kundregister och beställningar införs under 2022. 
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Under 2023 förväntas vissa införandekostnader för returpappersinsamling att kvarstå och ytterligare 

återbetalning av skuld till brukarna planeras ske med 9 mkr. För år 2024 förväntar sig förvaltningen normala 

kostnadsökningar som tillsammans med befolkningsökningen ger behov av att öka taxeintäkterna med 3–5 

procent. Från 2025 till 2031 bedöms kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för en ny kretsloppspark 

tillkomma och periodens taxeförändringsbehov bedöms ligga på tre till fyra procent och skulden till 

abonnenterna hållas nära 0 kr. 

Kretslopp och vatten förutsätter bibehållen ambitionsnivå i strävan mot målsättningarna i den nya 

avfallsplanen och något stigande kostnadsnivåer inom avfallsområdet. 

8.3.2.2 Effektiviseringar 

Kostnader för ett nytt it-stöd, som hanterar kundregister och beställningar, uppstår under de närmaste åren, 

och förväntas ge effektivare handläggning från 2025 och framåt. 

8.3.3 Osäkerheter 

En stor osäkerhet inför 2022 är att Kretslopp och vatten fått ett nytt ansvarsområde som vi saknar erfarenhet 

av genom ansvaret för returpappersinsamling. Även avsättning av det insamlade returpappret är ett nytt 

område som innehåller en inbyggd osäkerhet då materialet säljs på en fluktuerande marknad. 

Utfallet för 2020 ligger till grund för bedömningarna om 2022, vilket innehåller en osäkerhet i och med att 

resultatet för 2020 påverkades av pandemin och att det är svårt att bedöma vilka effekter som kommer 

återställas och inte till 2022. När taxeärendet ska hanteras efter sommaren kommer även utfallet för första 

delåret 2021 och prognoserna vara påverkade av effekter av pandemiåtgärder. 

Under 2020 kom först ett domslut som innebar att kommunerna inte längre skulle ansvara för avfallet från 

fettavskiljare och senare under året kom en lagändring som bedömdes innebära att ansvaret skulle ligga kvar 

på kommunerna. Ytterligare vägledning eller domslut i frågan kan komma inom de närmaste åren som 

innebär att ansvaret flyttas från kommunerna och till verksamhetsutövarna. En sådan tolkning skulle kunna 

krympa avfallsverksamhetens kostnader respektive intäkter med upp till 2 procent. 

Inte bara ansvaret för avfallet från fettavskiljare är ifrågasatt. En nyss färdigställd utredning om frival 

presenterar förslag på lagstiftning som ger alla verksamheter möjlighet att anlita andra utförare än 

kommunen för att omhänderta det avfall som idag bedöms vara avfall under kommunalt insamlingsansvar. 

Detta redan från 2022. Om förslaget genomförs kan det påverka upp till 20 procent av avfallsverksamhetens 

uppdrag om samtliga verksamhetsutövare väljer andra utförare. Dessutom övervägs i den pågående 

utredningen om förpackningsinsamling att lägga ansvaret  för förpackningar på kommunerna. Troligen 

tidigast från 2023. 

Utifrån att vissa uppdrag även fortsatt kommer att direkttilldelas så innebär det att ökade eller minskade 

kostnader för större oväntade händelser i direkttilldelade uppdrag kan uppstå som direkt påverkar 

avfallsekonomin till skillnad från i den upphandlade insamlingen där det istället är mindre belopp i form av 

böter eller bonus som varierar utöver det som följer av behovet av avfallsinsamling. 

Där utöver påverkar samhällsekonomin hur kostnaderna för avfallsverksamheten påverkas: 

befolkningsökning, avfallsmängder, räntor, lönenivåer och övriga priser har bedömts få en normal utveckling 

enligt prognoser. Även i dessa parametrar finns en del pandemipåverkan som gör prognoser mer osäkra än 

normalt. 
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8.3.4 Resultaträkning 

Förvaltningens förslag för avfallsverksamheten visas i denna förenklade resultaträkning, där även skuld till 

abonnenter och taxeförändring visas. För 2021 redovisas budgetbeloppen, en preliminär prognos visar på 

något lägre taxeintäkter och verksamhetskostnader 2021 än vad som budgeterats, men vid tidpunkten för 

beräkning av dessa nomineringar finns ingen fastställd prognos och den preliminära prognosen ger ingen 

anledning till korrigeringar av nomineringsnivån. För planerna 2022 till 2024 har mitten på 

taxeintäktsspannet använts, så 7 procent för 2022 där nomineringen är 6 till 8 procent: 

Tabellens belopp visas i tkr 
Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens totala 
intäkter 481 049 529 791 561 113 578 496 591 850 

varav taxeintäkter 449 003 488 000 522 160 548 268 569 925 

varav förändring av skuld till 
abonnenter 17 249 30 064 17 727 9 002 63 

Verksamhetens kostnader -447 284 -497 484 -524 160 -540 803 -557 027 

Avskrivningar -5 886 -7 200 -7 344 -7 491 -7 716 

Räntekostnader -2 806 -3 000 -3 060 -3 121 -3 215 

overhead -25 073 -22 107 -26 549 -27 080 -23 893 

Verksamhetens totala 
kostnader -481 049 -529 791 -561 113 -578 496 -591 850 

Skuld till abonnenter 56 926 26 862 9 135 133 70 

Förändring taxeintäkter -0,9% 8,7% 7,0% 5,0% 4,0% 

  

8.3.5 Skuld till abonnent 

Sammanfattningsvis ger de föreslagna taxenivåerna inom avfallsverksamheten en intäkt som är lägre än den 

förväntade kostnaden och en återbetalning av skulden till abonnenterna. Taxenivåerna har lagts på en nivå 

relativt kostnadsutvecklingen så att skulden bedöms vara återbetalad vid utgången av 2023. 

8.3.6 Behov av taxa 2022, plan 2023-2024 och långtidsprognos 

till 2031 

Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för avfallsverksamheten tillåts öka från året innan med: 6–8 procent 

2022, 4–6 procent 2023 och 3–5 procent 2024. 

På så sätt återställs skulden till abonnenterna under 2023 och kostnader och intäkter balanseras därefter. För 

att kompensera för förväntade kostnadsökningar och bibehålla en budget i balans ser förvaltningen att 

taxeintäkterna behöver öka med 3-4 procent för perioden 2025 till 2031 under förutsättning att uppdraget 

motsvarar 2022 års uppdrag. 
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8.3.7 Omvärldsanalys 

En jämförelse av taxenivån nationellt går endast att göra på tidigare beslutade avgifter. För hela Sverige finns 

data fram till 2019. Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 224 kronor 2019 enligt uppgifter från 

Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web. Lägenhetshushåll betalade i genomsnitt 1 399 kronor och för 

fritidshus var den genomsnittliga avgiften 1 340 kronor 2019. Motsvarande belopp för Göteborg var 2019 

lägre för samtliga dessa kundgrupper: 1 858 kronor per år för villahushållen (84 procent av medel) , 1264 

kronor per år för lägenhetshushållen (90 procent av medel) och 1 101 kronor per år för sommarhusen (82 

procent av medel). 

Utav de större städer som rapporterat in underlag för 2020 så ligger Göteborg i den lägre halvan vid en 

jämförelse av de vanligaste avgifterna för småhus och i den högre vid en jämförelse av de vanligaste 

avgifterna för lägenheter i flerbostadshus. Detta visas i graferna nedan (Stockholm är med i jämförelsen med 

2019 års siffror.) 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  54 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

 

  

8.3.8 Konsekvenser 

Ekonomiska dimensionen 

För perioden blir det en kraftig procentuell ökning av avfallsavgifterna för våra kunder varje år. För 2022 

bedöms ökningen i genomsnitt för avgifterna vara cirka sex procent, om intäkten ökar med sju procent. Det 

innebär att om avgifterna fördelas på samma sätt som idag kommer en genomsnittlig småhuskund betala 

cirka 2 043 kr per år för sin avfallshantering. Det är 181 kr mindre per år än vad medel var år 2019 för 

svenska kommuner (2 224) och knappt 116 kr mer än vad de betalade 2021. Motsvarande förändring för ett 

genomsnittligt lägenhetshushåll är en höjning från 1 442 till 1 529 kr per år (medel 2019 i Sverige låg på 

1 339 per år). Så sammanfattningsvis skulle förslaget motsvara kostnadsökningar för hushållen runt 100 

kronor per år. 

Ekologiska dimensionen 

Kretslopp och vattens uppdrag syftar till stor del till att vidta åtgärder för att skydda miljön genom arbetet 

inom avfallsområdet. Att taxefinansiera med de föreslagna nivåerna innebär att detta uppdrag även 

fortsättningsvis kan utföras. Till exempel kan hushållsavfall fortsätta samlas in av fossilfria fordon och 

behandlas i anläggningar där resurser och energi återvinns. Skattefinansieringen medger miljöövervakning 

och åtgärder på nedlagda deponier. Med en miljöstyrande avfallstaxa som fördelar avgifterna utifrån 

miljöbelastning kan vi dessutom bidra till att påverka göteborgarnas beteende i en miljövänligare riktning. 

Sociala dimensionen 

Förvaltningens leveranser, tjänster och avgifter är inte varierade utifrån olika sociala förutsättningar utan 

beror av nyttjande och nytta. Förvaltningens verksamhet är en viktig grundsten i en väl fungerande och trygg 

stad. 
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8.4 Förutsättningar för finansiering av VA-

verksamheten 

8.4.1 Ingående förutsättningar 

VA-verksamheten hade vid ingången av år 2020 en skuld till abonnenterna på 27,1 mkr. Då redovisning för 

2020 summerade ett underuttag på 6,2 mkr minskade skulden till 20,9 mkr. Prognosen för 2021 visar på ett 

underuttag på 15,7 mnkr vilket inte återställer hela skulden till abonnenterna till drygt 4 mnkr. 

Förvaltningen har sedan några år tillbaka ökat VA-investeringarna kraftigt. Finansieringen av dessa 

investeringar sker huvudsakligen genom lån. Detta medför att kostnaderna för avskrivningar och 

räntekostnader kommer att öka kontinuerligt under många år framöver, vilket kommer att påverka 

taxeutvecklingen. Förvaltningen ser också en risk för ökade kostnader om räntan höjs framöver. 

Även framgent finns stora investeringsbehov för VA-verksamheten. Förnyelse av befintliga anläggningar, 

behov av stärkt råvattenförsörjning, högre krav i kommande miljötillstånd för Ryaverket, rening av 

dagvatten, kostnader för dagvattenavledning vid högvattenskydd och stadens utbyggnad är alla områden som 

kommer kräva stora investeringar de närmaste 10 - 20 åren. 

8.4.2 Större förändringar mot plan 2022-2023 

8.4.2.1 Kostnadsförändringar 

 

Verksamheten under 2022 förväntas medföra kostnadsökningar av engångskaraktär. Bland annat kommer 

rivningskostnader och utrangeringskostnader belasta 2022 med cirka 32 mkr. Dessutom kommer kostnaderna 

för införande av IT-system öka kostnaderna tillfälligt med cirka 5 mkr. Andra engångskostnader avser 

omstrukturering av personal med mera med 19 mkr. Kapitaltjänstkostnaderna, det vill säga avskrivningar och 

räntor, kommer också öka jämfört med 2021. 

8.4.2.2 Effektiviseringar 

Kostnader för ett nytt it-stöd, som hanterar kundregister och beställningar, uppstår under de närmaste åren, 

men förväntas ge effektivare handläggning från 2025 och framåt. Inom driftverksamheterna pågår arbete 

med förbättrad underhållsplanering och optimering vilket förväntas ge lägre kostnader på sikt. I flera projekt 

byts äldre anläggningsdelar ut mot nya med mindre driftbehov och lägre energianvändning, vilket på sikt 

minskar driftkostnaderna. 

8.4.3 Osäkerheter 

En osäkerhet som verksamheten har identifierat är försäljningen av fastigheten vid Ringön. I budgeten för 

2021 finns det medtaget ett belopp om 20 mkr i vinst vid en sådan händelse. Blir det ingen försäljning 

kommer detta innebära uteblivna intäkter som påverkar utfallet. 
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Engångskostnaderna i samband med nybyggnationen vid Kodammarna är osäkra då kostnaderna är svåra att 

beräkna och det är osäkert när i tid de kommer att falla ut. 

De övriga ekonomiska förändringarna som medför en extrakostnad under 2022 är personalkostnader och 

andra driftskostnader som är satsningar som skall medföra minskade kostnader framöver. Det finns i 

dagsläget en osäkerhet i bedömningen om när dessa kostnader faller ut och i vilken storlek som kostnaderna 

kommer att belasta 2022. 

8.4.4 Resultaträkning 

Förvaltningens förslag för VA-verksamheten visas nedan i två förenklade resultaträkningar, där även skuld 

till abonnenter och taxeförändring visas. 

Resultaträkning vid en förändring av taxeintäkterna med 9% för 2022: 

Tabellens belopp visas i tkr 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens totala intäkter 1 080 
044 

1 127 551 1 222 
247 

1 229 
400 

1 277 
532 

varav taxeintäkter 900 095 967 280 1 054 
326 

1 153 
946 

1 222 
277 

varav anläggningsintäkter 10 300 12 500 13 036 14 569 16 316 

varav förändring av skuld till 
abonnenter 

6 181 15 988 71 000 -21 000 -45 
000 

Verksamhetens kostnader -818 
967 

-846 986 -925 
474 

-904 
034 

-917 
587 

Avskrivningar -127 
579 

-142 000 -159 
974 

-179 
687 

-205 
000 

Räntekostnader -63 600 -62 000 -59 086 -66 800 -73 
700 

Overhead -69 898 -76 565 -77 713 -78 879 -81 
245 

Verksamhetens totala 
kostnader 

-1 080 
044 

-1 127 551 -1 222 
247 

-1 229 
400 

-1 277 
532 

Skuld till abonnenter 20 988 5 000 -66 000 -45 000 0 

Förändring taxeintäkter 3,6% 7,5% 9,0% 9,4% 5,9% 
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Resultaträkning vid en förändring av taxeintäkterna med 12,5% för 2022: 

Tabellens belopp visas i tkr 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens totala intäkter 1 080 
044 

1 127 551 1 222 
247 

1 229 
400 

1 277 
532 

varav taxeintäkter 900 095 967 280 1 088 
326 

1 143 
946 

1 198 
277 

varav anläggningsintäkter 10 300 12 500 13 036 14 569 16 316 

varav förändring av skuld till 
abonnenter 

6 181 15 988 37 000 -11 000 -21 
000 

Verksamhetens kostnader -818 
967 

-846 986 -925 
474 

-904 
034 

-917 
587 

Avskrivningar -127 
579 

-142 000 -159 
974 

-179 
687 

-205 
000 

Räntekostnader -63 600 -62 000 -59 086 -66 800 -73 
700 

Overhead -69 898 -76 565 -77 713 -78 879 -81 
245 

Verksamhetens totala kostnader -1 080 
044 

-1 127 551 -1 222 
247 

-1 229 
400 

-1 277 
532 

Skuld till abonnenter 20 988 5 000 -32 000 -21 000 0 

Förändring taxeintäkter 3,6% 7,5% 12,5% 5,1% 4,75% 

Tabellen nedan visar hur de olika alternativens kurvor utvecklar sig över perioden. 

 

  

8.4.5 Skuld till abonnent 

Sammanfattningsvis ger de föreslagna taxenivåerna inom VA-verksamheten en intäkt som är lägre än den 

förväntade kostnaden (underuttag) vilket medför en återbetalning av skulden till abonnenterna och att 

skulden till abonnenterna blir negativ (fordran på abonnenterna). 

Taxenivåerna för hela perioden har lagts på en nivå relativt kostnadsutvecklingen så att skulden bedöms vara 

i balans vid utgången av 2024. 
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8.4.6 Behov av taxa 2022, plan 2023-2024 och långtidsprognos 

till 2031 

8.4.6.1 Brukningsavgifter 

Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för VA-verksamheten tillåts öka från året innan med: 9 – 12,5 

procent 2022, 5 – 9,5 procent 2023 och 5 – 6 procent 2024. 

Långsiktig ekonomisk utveckling av VA-taxan 

Kretslopp och vatten är inne i en intensiv investeringsperiod och förväntas vara så under de närmaste 10 - 20 

åren. Detta gäller både exploateringsinvesteringar och egna investeringar på ledningsnät och vattenverk. 

Kostnadsutvecklingen kommer därför att påverkas av investeringskostnaderna och taxeramarna kommer 

behöva ökas för att hålla en budget i balans. 

Investeringsområde/projekt, mnkr 

  
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 
202

9 
203

0 
203

1 

Investeringar 
VA 

915 800 828 1 
043 

1 
217 

1 
142 

1 
072 

1 
153 

1 
098 

1 
133 

varav 
reinvestering 

175 195 147 168 351 347 363 383 384 397 

varav 
nyinvestering 

740 605 681 875 866 795 709 770 714 736 

Exploateringsi
nvesteringar 

191 186 169 174 209 215 221 228 235 241 

Summa 
investeringar 

1 
106 

986 997 1 
217 

1 
426 

1 
357 

1 
293 

1 
381 

1 
333 

1 
374 

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till runt 1 miljard kronor i början av perioden och upp till 1,4 miljarder 

mot slutet av perioden. Den höga investeringstakten medför ökande kostnader för avskrivningar och ränta 

(nedan kallat kapitaltjänstkostnader). Kapitaltjänstkostnaderna går från att idag uppgå till knappt 200 mnkr 

för att beräknas uppgå till nära 500 mnkr vid periodens slut, vilket illustreras av de båda första 

cirkeldiagrammen nedan. Beräkningarna har räknat med 1% i ränta. Skulle den bli högre under perioden 

påverkas kapitaltjänstkostnaderna snabbt av detta. 

Kapitaltjänstkostnader i relation till övriga kostnadsökningar 

Nedanstående diagram visar hur andelen kostnader för avskrivningar och räntor kommer att öka under 

perioden till och med 2035. I diagrammet för 2035 är avskrivningarna för utbyggnaden av Nya Rya 

inräknade. Beräkningarna baseras på en ränta på 1% för hela perioden. Om räntan ökar blir andelen större. 
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Taxeutvecklingen över perioden 2021 -2031. 

De inledande taxehöjningarna medför att skulden till abonnenterna återställs och under 2024 och kostnader 

och intäkter bedöms vara i balanseras därefter. För att kompensera för förväntade kostnadsökningar och 

bibehålla en budget i balans ser förvaltningen att taxeintäkterna behöver öka med 3-4 procent för perioden 

2025 till 2030 under förutsättning att uppdraget motsvarar 2022 års uppdrag. 2031 förväntas åter en ökning 

av taxan för att finansiera den planerade utbyggnaden av reningsverket Nya Rya. 

 

  

 Anläggningsavgifter 

Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för VA-verksamhetens anläggningsavgifter tillåts öka från året 

innan med: 10-20 procent 2022, 10-20 procent 2023, 10-20 procent 2024. 

Bakgrund 

Kretslopp och vatten utvidgar sitt verksamhetsområde och bygger nytt ledningsnät för att ansluta nya kunder, 

detta utgör 15-20 procent av förvaltningens totala investeringsvolym. Denna VA-utbyggnad genomförs i tre 

olika typer av projekt: 

• Exploateringsinvesteringar - nya detaljplaner som initieras och genomförs samordnat av staden, 

• VA-upprustning - ledningsnät till områden med befintlig bebyggelse för att ersätta enskilda VA-

anläggningar, initieras och genomförs av Kretslopp och vatten 

• Förtätningar - servisledning till nya avstyckningar, initieras av fastighetsägaren och genomförs av 

Kretslopp och vatten. 

En del av dessa investeringskostnader finansieras med anläggningsavgifter, som betalas av de fastigheter 

som får en ny anslutning till allmänt ledningsnät. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018 ska inriktningen för anläggningsavgifterna vara att uppnå 70 

procent kostnadstäckning under 2021. Beslutet anger även att förvaltningen ska redovisa en långsiktig plan 

för att uppnå föreslagen inriktning i samband med nämndens årliga förslag till VA-taxa. 
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De senaste åren tre åren har anläggningsavgifterna höjts med 10 procent varje år. Man kan dock konstatera 

att det inte alls har räckt för att nå upp till 70 procent kostnadstäckning under 2021. Den höga takten i 

stadens exploateringsprocess har inneburit att investeringskostnaderna har ökat avsevärt jämfört med det som 

förutsågs inför fullmäktiges beslut 2018. En tillbakablick på investeringsutgifter respektive 

anläggningsintäkter sedan år 2000 visas i diagrammen nedan. 

 

 

Det är den total investeringskostnaderna för exploateringsprojekt, VA-upprustningsprojekt samt utbyggnad 

av serviser vid förtätningar som till 70 procent ska täckas av anläggningsintäkter. Kostnadstäckningen för de 

tre olika typerna av VA-utbyggnad varierar dock mycket sinsemellan, vilket illustreras i nedanstående 

cirkeldiagram. 
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Exploateringsprojekt står för i snitt 80 procent av kostnaderna men bara för knappt 50 procent av intäkterna 

enligt medelvärde för de senaste fem åren. En anledning till detta är att när man bygger nya hus på 

fastigheter som tidigare varit bebyggda och haft en va-anslutning så är en stor del av anläggningsavgiften 

betald tidigare, endast avgift för tillkommande kapacitet kan debiteras. Sammanfattningsvis illustrerar 

ovanstående att: 

• Om kostnadstäckningen inom exploateringsinvesteringarna skulle vara 100 procent skulle vi totalt 

sett ta in för mycket anläggningsavgifter. 

• Den totala kostnadstäckningen påverkas direkt av om exploateringsverksamheten ökar eller minskar 

eller förskjuts i tid. Ökad eller minskad genomförandetakt påverkar kostnadstäckningen direkt. 

Långsiktig plan för anläggningsavgifter 

Enligt förvaltningens förslag till investeringsnomineringar för 2022 - 2031 kommer den höga byggtakten att 

fortsätta de närmaste tio åren, men man kan säga att den kommer att plana ut jämfört med den kraftiga 

ökning som varit. 
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Investeringsutgifterna ökar avsevärt mer än index, och därför behöver anläggningsavgifterna också göra det 

för att bibehålla eller öka kostnadstäckningen. När den taxehöjning som krävs för att komma upp och täcka 

den högre kostnadsnivån krävs endast mindre årliga justeringar, mer i samma storleksordning som allmänna 

prisökningar. 

Nedan redovisas två alternativa scenarion för hur man kan planera för höjning av anläggningsavgifterna. 

Analysmodellen som används tittar på kostnadstäckningen varje enskilt år samt som rullande 3-års 

respektive 15- års medelvärden. Utfall beräknat som rullande treårsmedelvärde är den gängse 

uppföljningsmetoden i VA-branschen. Den görs för att säkerställa att man följer Lagen om allmänna 

vattentjänster, som anger att ett eventuellt överuttag av avgifter ska balanseras inom en treårsperiod. Utfall 

beräknat som rullande 15-årsmedelvärde är ett sätt att illustrera ett generationsperspektiv. 

Scenario A Höjning med 20% under planperioden 2022 – 2024 

Om en kraftigare höjning av avgifterna genomförs de närmaste tre åren för att komma upp till en långsiktigt 

hållbar intäktsnivå kan målet för 70 procents kostnadstäckning nås år 2024. 

 

Scenario B Höjning 10% under planperioden 2022 – 2024 

Med fortsatt höjning av avgifterna med 10 procent varje år skulle 70 procents kostnadstäckning ett enskilt år 

inte nås förrän 2027. 

 

Beskrivning av ekonomiska konsekvenser 

Under förutsättning att föreslagna investeringsnivåer godkänns och genomförs behöver 

anläggningsavgifterna höjas för att få en bibehållen eller dessutom ökad kostnadstäckning. En konsekvens av 

låg kostnadstäckning för utbyggnad av nytt ledningsnät är att underskottet finansieras med brukningsavgifter, 

det vill säga den löpande avgift som betalas av alla befintliga va-abonnenter. En utebliven höjning medför att 

förvaltningen, genom staden, måste finansiera en större del av investeringarna med lån än vad som annars 

varit fallet. En större upplåning medför större ränteutgifter, vilka finansieras med brukningsavgifter över 

driftbudgeten. 

Diagrammen nedan visar skillnaden i utfall mellan Scenario A 20% och Scenario B 10%. 
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I nedanstående tabell redovisas hur inkomster från anläggningsavgifter inom exploateringsprojekt förändras 

beroende på om man väljer Scenario A eller Scenario B. Observera att intäkterna är beräknad med en 

schablon för deras andel av total intäkt från anläggningsavgifter, dvs det är inte en resultatet av en kalkyl från 

planerade projekt. 

 

 

 

 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  64 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

 

För anläggningsavgifterna är det förvaltningens avsikt att även för taxa 2022 utforma prislistan på så sätt att 

alla delarna av anläggningstaxan höjs lika mycket. Det innebär att den ekonomiska konsekvensen för de 

fastigheter som ska betala anläggningsavgift enligt 2022 års taxa kan sammanfattas med att avgiften med 

Scenario A blir 20 procent högre än med oförändrad taxa, för en småhusfastighet med tomtyta på 1 000 

kvadratmeter innebär det en ökning med ca 51 000 kronor, från 254 500 kronor till ca 305 000 kronor. 

8.4.7 Omvärldsanalys 

8.4.7.1 Brukningsavgifter 

I diagrammen nedan visas anläggningsavgifter i Sveriges största kommuner enligt uppgifter från Svenskt 

Vattens statistikdatabas. Typhus A avser en villafastighet med tomtyta på 1 000 kvadratmeter, typhus B 

avser ett lägenhetshus med en tomtyta på 2 000 kvadratmeter och med 15 lägenheter. 

Solna har har lägst avgift i landet för typhus A med 3 247 kronor per år, högst avgift har Östhammar med 

12 885 kronor per år. 

För typhus B är det Solna som har lägst avgift med 24 667 kronor per år, högst avgift har Nordanstig med 

134 013 kronor per år. 
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8.4.7.2 Anläggningsavgifter 

I diagrammen nedan visas anläggningsavgifter i Sveriges största kommuner enligt uppgifter från Svenskt 

Vattens statistikdatabas. Typhus A avser en villafastighet med tomtyta på 1 000 kvadratmeter, typhus B 

avser ett lägenhetshus med en tomtyta på 2 000 kvadratmeter och med 15 lägenheter. 

Stockholm Vatten och Avfall har en liknande situation som Kretslopp och vatten, med dålig 

kostnadstäckning och ett pågående arbete med att försöka förbättra detta. 

Typhus A har lägst avgift i landet i Kalix med 44 000 kronor, högst avgift har Vaxholm med 325 325 kronor. 

Typhus B har lägst avgift i landet i Sorsele med 87 500 kronor, högst avgift har Ekerö med 1 491 159 kronor. 

 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  66 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

 

  

8.4.8 Konsekvenser 

Ekonomiska dimensionen 

För perioden blir det en stor procentuell ökning av VA-avgifterna för våra kunder. För 2022 kommer 

kostnaderna öka och vissa delarna av kostnadsökningen är av engångskaraktär vilket gör det svårt att få en 

jämn avgiftsförändring. Förvaltningens förslag är att ökningen av avgifterna är i genomsnitt cirka tio procent. 

Det innebär att om avgifterna fördelas på samma sätt som idag kommer en genomsnittlig småhuskund 

(Typhus A) betala cirka 7 630 kr per år för sin VA-hantering. Det är 798 kr mer per år än vad de betalade 

2021 vilket är en ökning med 11,7 %. Motsvarande förändring för ett genomsnittligt lägenhetshus (Typhus 

B) är en höjning med 5 325 kr per år vilket är 9,9% högre avgift jämfört med 2020. 

Ekologiska dimensionen 

Kretslopp och vattens uppdrag syftar till stor del till att vidta åtgärder för att skydda miljön genom arbetet 

inom VA-området. Att taxefinansiera med de föreslagna nivåerna innebär att detta uppdrag även 

fortsättningsvis kan utföras. Ett exempel är att arbetet med att minska läckaget från dricksvattenledningsnätet 

fortsätter, liksom arbetet med att minska bräddningen av avloppsvatten till recipient. 

Sociala dimensionen 

Förvaltningens leveranser, tjänster och avgifter är inte varierade utifrån olika sociala förutsättningar utan 

beror av nyttjande och nytta. Förvaltningens verksamhet är en viktig grundsten i en väl fungerande och trygg 

stad. 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  67 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

8.5 Förutsättningar för finansiering av 

Återbruket 
Nämnden driver verksamheten Återbruket som säljer begagnat byggmaterial. Denna verksamhet finansieras 

huvudsakligen av försäljningsintäkter och förväntas därför varken behöva skattebidrag eller taxefinansiering 

under perioden 2022 till 2024. 

8.6 Förutsättningar för finansiering av 

skattefinansierad verksamhet 

8.6.1 Samordning dagvatten och skyfall samt högvattenskydd 

Enligt Kretslopp och vattennämndens reglemente som beslutades av Kommunstyrelsen i mars 2017 ska 

nämnden samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i både nya och befintliga områden. Nämnden ska 

också stödja andra nämnder i deras uppdrag och i samverkan med övriga verksamhetsutövare ansvara för att 

staden genomför nödvändiga åtgärder för att få en hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Uppdraget 

kräver skattefinansiering då det faller utanför vad vi som VA-huvudman, enligt gällande lagstiftning, har 

möjlighet att finansiera med stöd av VA-taxan. 

Det är viktigt att poängtera att de medel som nu söks även är en förutsättning för att kunna genomföra 

kommande skyfallsinvesteringar. Skyfallsinvesteringar är ett nytt område i nämndens 

investeringsnominering och söks under förutsättning att den finansieringsmodell som är ute på remiss hos 

berörda förvaltningar får ett positivt beslut i kretslopp och vattennämnden, vilket planeras kunna ske i april 

2021. I takt med att staden bygger fler skyfallsanläggningar kommer behovet av driftsmedel i form av 

driftskostnader, kapitaltjänstkostnader och avskrivningskostnader successivt att öka. 

För att genomföra nödvändiga insatser inom ramen för samordningsuppdraget för dagvatten och skyfall 

bedöms ett fortsatt behov av driftsmedel motsvarande 10,5 mnkr för 2022. Kretslopp och vatten bedömer att 

de marginellt ökade driftskostnaderna som uppstår efter genomförande av skyfallsanläggningar under 2022 

ryms inom denna summa. Inom ramen för dessa medel kommer Kretslopp och vatten även delta i arbete med 

högvattenskydd. 

Insatser och leveranser som bedöms nödvändiga per sakområde - observera att kostnaderna är uppskattade. 
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OMRÅDE KOSTNADER 

Dagvatten  

Samordna och driva dagvattenfrågor i staden genom befintlig 
förvaltningsöverskridande samverkansgrupp. 
 
Utveckla arbetssätt för att säkra en hållbar dagvattenhantering i 
staden och för att följa ramdirektivet för vatten och nå gällande 
miljökvalitetsnormer. 
 
Framtagande av avrinningsområdesvisa vattenplaner.  
 
Stötta övriga förvaltningar i arbete med uppföljning av funktion och 
drift av dagvattenanläggningar. 

0,5 mnkr 
 
 

0,3 mnkr  
 
 

0,5 mnkr 
 

0,2 mnkr 

Skyfall  

Samordna och driva skyfallsfrågor i staden med stöd av en 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp för skyfall.  
 
Ta fram Åtgärdsplan för skyfall med detaljerade investeringsplaner. 
 
Genomföra utredningar och förprojektera prioriterade 
skyfallsanläggningar.  
 
Planera genomförande och förvaltning av skyfallsanläggningar. 
  
Tillsammans med berörda förvaltningar uppdatera rutiner, 
processer, styrande dokument, mallar osv. 
 
Implementera finansieringsmodell förskyfall i stadens rutiner och 
processer.  
 
Skapa riskmedvetenhet och stärka kompetensen i staden kring 
skyfall, bland annat genom riktade utbildnings- och 
kommunikationsinsatser, workshops och framtagande av 
stöddokument så som exempelsamling. 

1,5 mnkr 
 
 

1,5 mnkr 
 

1 mnkr 
 

1 mnkr 
 

1 mnkr 
 
 

0,5 mnkr 
 

2 mnkr 

Högvattenskydd  

Utredning och samverkan i stadens arbete med att ta fram 
genomförandeplan för högvattenskydd 

0,5 mnkr 

TOTALT 10,5 mnkr 

8.6.2 Västsvenska Paketet 

Kretslopp och vatten har i uppdrag att bevaka så att den tekniska funktionen bibehålles i VA-anläggningen 

under och efter genomförande av Västsvenska paketet (VP). Kretslopp och vatten har också i uppdrag att 

bevaka så att insamling av hushållsavfall fungerar ändamålsenligt. Det arbete som kretslopp och vatten utför 

i samband med VP är en förutsättning för VP-projektens genomförande. 

VA-kollektivet bär kostnader för alla åtgärder som syftar till kapacitetsökning och nyanläggning på VA-

området i samband med VP-projekten. Kostnader som inte är direkt projektbundna till VP men som behövs 

för dess genomförande och inte är påkallade av VA-kollektivet enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, är dock inte att anses som nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. 

Dessa kostnader måste därför enligt lag särredovisas och det krävs i aktuellt fall finansiering via skattemedel. 

Exempel på sådana arbetsuppgifter tillika kostnader som uppstår är exempelvis framtagande av 

arkivunderlag, framtagande av kontrollprogram för befintliga ledningar, remissgranskning och samordning. 
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För år 2020 var utfallet för dessa kostnader ca 2,4 mnkr, vilket ska jämföras med beviljade skattemedel om 

2,0 mnkr. För 2022 bedömer Kretslopp och vatten behovet av skattemedel till 2,5 mnkr. Den långsiktiga 

bedömningen baserat på dagens förutsättningar är att skattemedel bör utgå för finansiering med samma nivå 

till och med år 2028. 

8.6.3 Kontroll och skötsel av stadens nedlagda deponier 

Kretslopp och vatten har enligt reglementet ansvar för miljöskyddsåtgärder vid nedlagda deponier på 

kommunal mark. För vissa deponier ansvarar skattekollektivet, enligt Miljöbalken, vilket innebär att 

skattebidrag kan täcka kostnader upp till 1 mkr per år. Bidraget möjliggör kontroll och normal skötsel av 

skattekollektivets nedlagda deponier. 
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9 Kulturnämnden 

9.1 TU - kulturnämndens 

verksamhetsnomineringar 2022-2024 
 

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022–2024 

Förslag till beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022–2024 i enlighet med 

bilaga 1 och 2.  

2. Kulturnämnden översänder dessa till kommunstyrelsen för att bifogas förutsättningar för budget 

2022–2024 för Göteborgs Stad. 

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 

Kulturnämnden ska med utgångspunkt från sitt reglemente, innevarande års budget, nulägesanalys, samlad 

riskbild och andra styrande dokument ta fram verksamhetsnomineringar som underlag till 

kommunfullmäktiges budget. 

Kulturförvaltningen har valt att beskriva verksamhetsnomineringarna utifrån två perspektiv; en hållbar 

kulturstad och en hållbar kulturförvaltning. De två perspektiven speglar de utmaningar som 

kulturförvaltningen ser för verksamheten de kommande åren. Dels utifrån ett externt perspektiv där det gäller 

att skapa goda förutsättningar för konsten och konstnärerna samt för att tillgängliggöra kulturen för fler, dels 

utifrån ett internt perspektiv där det handlar om att skapa hållbara arbetsvillkor och bra organisatoriska 

förutsättningar för att kunna utföra uppdraget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den bristande arbetsmiljön för framförallt chefer samt styr-, stöd- och specialistfunktioner har varit ett 

problem under flera år. Dels förstärkt av att nämnden prioriterat de publika verksamheterna vid besparingar, 

dels på grund av tillkommande uppdrag utan motsvarande resursförstärkning. Förvaltningen har påtalat 

situationen vid upprepade tillfällen och nu har även stadsrevisionen kommit till samma slutsats. 

 

 

De 

åtgärde

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-13 

Diarienummer 0140/21 

 

Handläggare 

Christian Steingrüber 

Telefon: 031-368 32 65 

E-post: christian.steingruber@kultur.goteborg.se 
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r som förvaltningen vidtagit såsom omfördelning, omorganisation och viss rekrytering har inte räckt för att  

åtgärda bristerna fullt ut. Förvaltningen ser nu att möjligheterna att hitta ytterligare interna lösningar är 

uttömda. De arbetsmiljöbrister som kvarstår behöver åtgärdas, vilket även revisionen lyfter i sin rapport.  

Förvaltningens bedömning är att det under 2022 behöver tillsättas fem nya tjänster inom områdena chefsstöd, 

fastighet, säkerhet och miljö för att råda bot på de mest akuta bristerna. Kostnaden för det uppskattas till 5 

miljoner kronor. Fram till och med 2024 behöver sedan ytterligare fem tjänster inom samma områden 

tillsättas för att komma i balans. Denna kostnad uppskattas till ytterligare 5 miljoner kronor. Om nämnden 

inte erhåller ett utökat kommunbidrag för genomförande av aktuella åtgärder behöver nämnden fatta beslut 

om att avsluta verksamheter i syfte att frigöra medel. Då nämndens medel är låsta i mer långsiktiga kostnader 

såsom hyror och löner är detta ett arbete som behöver påbörjas under 2022 och ske över några år. 

Flera av de bibliotek som nämnden övertog 2019 är i behov av upprustning. I vissa fall krävs större och/eller 

mer ändamålsenliga lokaler. Biblioteksutredningen pekar på att biblioteken är bra placerade utifrån 

tyngdpunkterna i den framtida stadsutvecklingen. Med bra planering och komplettering med ny typ av 

service kan nuvarande struktur bära en befolkningsökning i linje med stadens tillväxtmål. Exakt vilka 

satsningar som behöver göras kommer att presenteras i den lokalbehovsplan som är under framtagande. 

Planen kommer att presenteras för nämnden senast hösten 2021 och ligga till grund för mer precisa 

nomineringar för perioden 2023–2025. Även om de förslag som lyfts fram i lokalbehovsplanen kommer att 

kräva investeringar är det ändå att betrakta som en effektivisering i jämförelse med det prognosticerade 

behov om 13 nya bibliotek som fanns med stadens långsiktiga planeringsunderlag.  

Extrasatsningen om 10 miljoner kronor för biblioteksverksamheten i de särskilt prioriterade områdena som 

kommunfullmäktige beslutat om är ettårig. För att kunna fortsätta det pågående utvecklingsarbetet och de 

satsningar som nämnden har beslutat om bedömer förvaltningen att extrasatsningen behöver kvarstå även 

efter 2021. I det korta perspektivet är det även klart att det behövs ett resurstillskott om cirka 1 miljon kronor 

för att klara den beräknade kostnadsökningen som blir följden av att Stadsbiblioteket 300 m2 behöver 

omlokaliseras. 

Det utökade uppdrag som kulturnämnden fått, eller föreslås få, är kostnadsdrivande i relationen till 

nämndens ram. Det handlar till exempel om planering och drift av kulturhuset i Bergsjön, planeringen av 

kulturhuset på Backaplan, det utökade fastighetsansvar som det samlade ansvaret för stadens bibliotek och 

kulturhus innebär. Dessa kostnader kan nämnden inte bära utan att göra omfattande neddragningar inom 

övrig lag- och/eller reglementsstyrd verksamhet. 

Flera av nomineringarna gäller nödvändiga investeringar genom om- och tillbyggnader av stadens 

kulturinstitutioner. Det handlar om Göteborgs konstmuseum, Göteborgs Stads folkbibliotek samt de nya 

kulturhusen i Bergsjön och på Backaplan. Inom dessa projekt arbetar kulturförvaltningen aktivt för att hålla 

nere kostnaderna för respektive investering men respektive investering kommer att innebära ökade kostnader 

för hyra, leasing och drift. Det krävs en utökad ram för att dessa nödvändiga investeringar ska kunna 

genomföras.  

Förvaltningen föreslår även nämnden att nominerar behovet av ökat stöd till det fria kulturlivet och om 

hållbara ersättningar. Dagens nivå på stödet urholkas successivt över tid när staden växer och konkurrensen 

om de tillgängliga medlen ökar. Något belopp för detta anges inte då det ytterst är en fråga om politiska 

prioriteringar. Även om en satsning ger upphov till ökade kostnader på kort sikt finns det även en ekonomisk 

vinst längre fram. Denna vinst är visserligen svår att mäta men kulturförvaltningen vet sedan tidigare  
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utredningar att satsningar på det fria kulturlivet har positiva effekter på de kulturella och kreativa näringarna, 

vilket bidrar till högre måluppfyllelse utifrån det näringslivs-strategiska programmet samt lyfter Göteborg 

som destination. I Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling pekas tydligt ut att investeringar 

i stadens egna verksamheter och infrastruktur, så som arenor och anläggningar, kulturinstitutioner och 

museer, attraktioner och parker är en grundläggande förutsättning för stadens tillväxt. Genom att Göteborgs 

Stad visar handlingskraft och framtidstro i att utveckla de egna verksamheterna, som är motorer i att öka 

attraktiviteten, sänder det positiva signaler till andra aktörer inom besöksnäringen. 

Jämte ovanstående verksamhetsnomineringar som kommer innebära ökade kostnader så nominerar 

kulturnämnden även om åtgärder som förväntas leda till bättre arbetsflöden vilket gynnar verksamhetens 

egen, och stadens samlade, effektivitet. Åtgärderna innebär dels att arbetsuppgifter kan genomföras med 

samma ambition men till en lägre kostnad, dels att verksamheten får en bättre leverans för samma 

ekonomiska insats.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Verksamhetsnomineringarna har viss påverkan utifrån den ekologiska dimensionen. Det gäller framförallt de 

nomineringar som rör investeringar i fastigheter. Att bygga nytt och bygga till ger under produktionstiden 

negativa miljökonsekvenser men nya och moderna byggnader är å andra sidan resurseffektivare vid drift.  

Nomineringen om utökad ram för att skapa hållbar arbetsmiljö leder även till positiva effekter ur den 

ekologiska dimensionen då möjlighet ges att avsatta specialistresurser för att arbeta mer strategiskt med 

miljöfrågan. 

Bedömning ur social dimension 

Satsningar på kulturen är satsningar på en socialt hållbar stad. Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att konst 

och kultur ska bidra till en demokratisk, jämlik och hållbar samhällsutveckling. De verksamhetsnomineringar 

som föreslås nämnden är alla strategiskt viktiga för att utifrån rådande förutsättningar bidra till en socialt 

sammanhållen, och över tid hållbar, stad.  

Samverkan  

Förvaltningen har informerat om kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022–2024 i 

kulturförvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 7 april 2021.  

Utifrån vad som framkom vid samverkansmötet skickar de fackliga organisationerna med följande skrivning:  

”Verksamhetsnomineringarna har diskuterats löpande i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. 

Dialog har förts bland annat om vikten av trygga och hållbara anställningsvillkor som bidrar till en hållbar 

kulturförvaltning. Parterna delar bild av de personalpolitiska intentionerna och strävar efter tillsvidare- och 

heltidsanställningar”. 

Bilagor 

1. Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022–2024 – nomineringar  

2. Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022–2024 – ekonomiska konsekvenser   

Expedieras till 

Kommunstyrelsen  
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Ärendet  

Kulturnämnden ska med utgångspunkt från sitt reglemente, innevarande års budget, nulägesanalys, samlad 

riskbild och andra styrande dokument ta fram verksamhetsnomineringar som underlag till 

kommunfullmäktiges budget. Beslut om verksamhetsnomineringarna ska tas före april månads utgång. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturförvaltningen har valt att beskriva verksamhetsnomineringarna utifrån två perspektiv; en hållbar 

kulturstad och en hållbar kulturförvaltning. De två perspektiven speglar de utmaningar som 

kulturförvaltningen ser för verksamheten de kommande åren. Dels utifrån ett externt perspektiv där det gäller 

att skapa goda förutsättningar för konsten och konstnärerna samt för att tillgängliggöra kulturen för fler, dels 

utifrån ett internt perspektiv där det handlar om att skapa hållbara arbetsvillkor och bra organisatoriska 

förutsättningar för att kunna utföra uppdraget.  

En hållbar kulturstad 

Inom ramen för en hållbar kulturstad lyfts sex nomineringar fram; om- och tillbyggnad av Göteborgs 

konstmuseum, utveckling av Göteborgs Stads folkbibliotek, utökad ram för planering och drift av Bergsjöns 

kulturhus, förbättrade förutsättningar för det fria kulturlivet, förbättrad process kring enprocentsregeln samt 

en ändamålsenlig ansvarsfördelning utifrån Göteborg Stads nya nämndorganisation. 

Tre av sex nomineringar rör olika typer av fastighetsutveckling. Kulturnämnden har stora behov när det 

gäller de lokaler som nämndens verksamheter bedrivs i. En av de bakomliggande orsakerna till att så stora 

behov behöver tillgodoses samtidigt är att kulturnämndens verksamhetslokaler tidigare saknats i stadens 

långsiktiga investeringsplanering. Byggnaden som Göteborgs konstmuseum ligger i är närmare 100 år 

gammal vilket förutsätter en om- och tillbyggnad för att kunna anpassa verksamheten till moderna krav på 

säkerhet och tillgänglighet för såväl föremål som besökare och personal.  

 

De folkbibliotek som kulturnämnden övertog i april 2019 ligger i lokaler som har varierande kvalitet, vilket 

delvis är en följd av skillnader i prioritering och tillgängliga resurser i stadsdelsnämnderna. Här behöver det 

ske en upprustning och utveckling av flertalet lokaler för att förbättra miljön för både medarbetare och 

besökare samt för att kunna ge en mer likvärdig biblioteksservice i hela Göteborg. Nämnden har redan inom 

befintlig ram genomfört åtgärder såsom meröppet, barnavdelningar samt åtgärder för förbättrat 

inomhusklimat och säkerhet. Nu sker arbetet med att ta fram en lokalbehovsplan som bland annat kommer 

att innehålla större lokalåtgärder. Planen förväntas bli klar senast hösten 2021. Därefter kommer 

kulturförvaltningen analysera och ge förslag på vilka de mest prioriterade och effektiva åtgärderna är. De 

nomineringar som kan bli en följd av det arbetet kommer att vara med i kulturnämndens 

verksamhetsnomineringar för 2023–2025. 

En förbättrad process kring enprocentsregeln syftar till att kulturförvaltningen tillsammans med de byggande 

och planerande förvaltningarna och bolagen bättre ska leva upp till intentionerna i kommunfullmäktiges 

beslut från 2013. Förbättrade förutsättningar för det fria kulturlivet handlar dels om att det behövs utökad 

ram för att kunna arvodera de konstnärer som kulturförvaltningen anlitar enligt de nationella riktlinjerna, dels 

ser kulturförvaltningen ett behov av ett utökat kulturstöd då detta inte höjts i takt med befolkningsökningen 

vilket lett till en ökad konkurrens om tillgängliga medel. I det korta perspektivet har även pandemin påverkat 

de ekonomiska förutsättningarna negativt.  
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Slutligen föreslår förvaltningen nämnden att nominera om en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning vad 

gäller instrumentförrådet, samordning av nationella kulturskolemedel samt stadsdels- och skolkonsten. De 

två förstnämnda nomineringarna är avstämda med grundskoleförvaltningen som ställer sig bakom dem. Den 

sistnämnda är kopplad till det uppdrag som kulturnämnden fått i kommunfullmäktiges budget för 2021. 

En hållbar kulturförvaltning 

Inom ramen för en hållbar kulturförvaltning lyfts tre nomineringar fram; resurser för att hantera bristande 

arbetsmiljö, utökat ansvar och tillkommande verksamhet, avtal med Västra Götalandsregionen för 

finansiering av Göteborgs Stads museer samt beredskap för hantering av ekonomiska risker i samband med 

byte av huvudman för Stora Teatern.  

Perspektivet en hållbar kulturförvaltningen syftar till att säkerställa en funktionell organisation med en 

hållbar arbetsmiljö som har resurser och förmåga att leverera kvalitativ verksamhet inom givna ramar. Här 

finns det idag brister som förvaltningen påtalat, och arbetat för att åtgärda, under en rad år och som nu även 

stadsrevisionen lämnat rekommendationer kring. De viktigaste åtgärderna för att uppnå en hållbar 

kulturförvaltning är att avlasta chefer samt styr-, stöd- och specialistfunktioner genom nyanställningar, att 

anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna samt säkerställa långsiktiga och hållbar ekonomiska 

förutsättningar. Det sistnämnda handlar dels om att få fler aktörer att ta ett större ekonomiskt ansvar för de 

stora kulturvärden som Göteborgs Stad förvaltar, dels om att få ekonomisk trygghet kring ökade hyres-, drift- 

och leasingkostnader i samband med nödvändig utveckling av kulturnämndens verksamhetslokaler.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta om förslag till verksamhetsnomineringar 2022–2024 i 

enlighet med bilaga 1 och 2 till detta tjänsteutlåtande och översända dessa till kommunstyrelsen för att 

bifogas förutsättningar för budget 2022–2024 för Göteborgs Stad.  

Kulturnämnden föreslås även förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Christian Steingrüber  

 

Förvaltningscontroller  

 



9.2 Bilagor  
 

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022–2024 

Kulturnämnden hade inför 2021 bättre ekonomiska förutsättningar än på många år. Nämnden påverkas dock fortsatt av de kraftiga besparingar som genomförts åren 

före 2021. Besparingar där fokus varit att prioritera publik verksamhet. Prioriteringen har skett på bekostnad av styr- och stödresurser, genom kortsiktiga besparingar 

på till exempel säkerhet, miljö och personalbefrämjande åtgärder samt genom en ökad grad av självfinansiering. Kulturförvaltningen gör bedömningen att fortsatta 

besparingar inom ovanstående områden inte är möjliga. Den bilden delas även av stadsrevisionen som i sin granskning av verksamhetsåret 2020 ”… rekommenderar 

nämnden att stärka uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att aktivt verka för att arbetsmiljön förbättras inom de områden där brister 

identifieras”. Två av de områden där stadsrevisionen identifierat brister är arbetsmiljön för chefer samt för styr-, stöd- och specialistfunktioner.  

Fortsatt anpassning av verksamheten behöver därmed ske genom att omfattning och ambition ses över och att en prioritering av politiska initiativ sker. Situationen 

medför också att kulturnämnden inte har möjlighet att inom befintlig ram bära de kostnadsökningar som blir följden av de investeringsprojekt som planeras eller som 

redan beslutats av kommunfullmäktige. Kulturnämnden kommer ta sin del av ansvaret genom att prioritera och optimera befintliga lokaler så att verksamheten i hög 

utsträckning kan hantera den prognostiserade befolkningsökning till 2050, utan att staden behöver bygga nya bibliotek eller andra kulturinstitutioner utöver de 

kulturhus som redan är planerade. För att det ska vara möjligt krävs dock att resurser avsätts i nu- och närtid för att säkerställa beslutade förstudier, identifierade 

anpassningar och nödvändiga omlokaliseringar av bibliotekslokaler. Komplettering behöver även ske med en ny typ av biblioteksinfrastruktur i form av 

servicestationer/ hämta-lämna-ställen. Sammantaget är målet att skapa förutsättningar för att kunna skala upp verksamheten i takt med befolkningsökningen. 
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En hållbar kulturstad 

Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Om- och tillbyggnaden av 

Göteborgs konstmuseum 

behöver realiseras i enlighet 

med förstudien. 

Stora utmaningar kring säkerhet, 

tillgänglighet, arbetsmiljö och 

klimatkrav för samlingarna. Ska 

museet ha internationell 

samverkan och kunna utvecklas 

krävs en om- och tillbyggnad. 

 

Akademiska Hus byggnation av 

ny konstnärlig fakultet samt 

Västlänkens uppgång genererar 

sprängningar som kräver att 

samlingarna delvis evakueras, 

oavsett om förstudien realiseras. 

Realiseras förstudien enligt 

tidplan kan projektet synkas med 

sprängningarna och samplaneras 

med nya magasin.  

 

Göteborgs Konsthall behöver 

omlokaliseras och avtalet med 

Hasselblad ses över. 

 

Den långsiktigt hållbara 

lösningen är att realisera den 

förstudie som Higab och 

kulturförvaltningen arbetat 

fram.  

 

Att genomföra projektet 

parallellt med projekt nya 

magasin kommer att skapa 

positiva synergier som bidrar 

till att hålla kostnaderna nere. 

Verksamhetsmässigt och 

ekonomiskt är det en fördel att 

genomföra projektet samtidigt 

som Akademiska hus bygger ny 

konstnärlig fakultet och 

Trafikverket uppgång för 

Västlänken. Detta för att slippa 

dubbla evakuerings-kostnader 

och minskade entréintäkter. 

Projektet säkerställer en 

modern museiverksamhet 

avseende säkerhet, 

tillgänglighet och klimat 

både för besökare, personal 

och samlingar. Ett modernt 

konstmuseum stärker 

Göteborg som destination.  

Antal besök och samarbeten 

bedöms kunna öka vilket ger 

positiva effekter på museets 

externa intäkter. 

 

Samplanering med projektet 

kring nya magasin och 

Akademiska Hus projekt 

kring ny konstnärlig fakultet 

samt ny stationsuppgång för 

Västlänken ger ekonomiska 

och verksamhetsmässiga 

fördelar.  

En uppdaterad förstudie att 

återrapporteras till 

kommunstyrelsen (KS) under 

våren 2021. Den tillkommande 

hyresnivån kommer att ligga i 

ett spann om 35–40 mnkr från 

år 2027. Utöver hyran 

tillkommer även ökade 

driftskostnader om cirka 12,5 

mnkr årligen.  

Kostnadsökningar för 

evakuering av föremål, 

intäktsbortfall, hyra av 

ändamålsenliga magasin med 

mera under tiden som museet 

är stängt bedöms uppgå till 2 

mnkr 2022 och mellan 5–10 

mnkr per år perioden 2023 – 

2028.  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  77 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

Utveckling av Göteborgs 

Stads folkbibliotek. 

Flera av de bibliotek som 

nämnden övertog 2019 är i behov 

av upprustning. I vissa fall krävs 

större och/eller mer 

ändamålsenliga lokaler.  

Biblioteksutredningen pekar på 

att biblioteken är bra placerade 

utifrån tyngd-punkterna i den 

framtida stadsutvecklingen. Med 

bra planering och komplettering 

med ny typ av service kan 

nuvarande struktur bära en 

befolkningsökning i linje med 

stadens tillväxtmål. Detta utan att 

de 13 bibliotek som fanns med i 

stadens långsiktiga planerings-

underlag behöver byggas. 

 

Extrasatsningen om 10 mnkr i de 

särskilt prioriterade områdena är 

ettårig. För att kunna fortsätta 

pågående utvecklingsarbete och 

de satsningar som nämnden 

beslutat behöver satsningen 

kvarstå även efter 2021. 

Nämnden prioriterar och 

kraftsamlar där det gör störst 

nytta. Kostnaderna hålls nere 

genom principen; tänk om, 

optimera, bygg om eller bygg 

nytt.  

KF behöver säkerställa att 

nämnden får utökad ram för 

hyra, drift och leasing kopplat 

till de investeringar som krävs 

för att nuvarande 

biblioteksstruktur ska klara av 

att möta en ökad befolkning.  

 

Den ettåriga satsning om 10 

mnkr som utgår 2021 behöver 

bli permanent för att 

kulturnämnden inte ska behöva 

se över omfattningen av den 

verksamhet som bedrivs utifrån 

reglemente och lagstiftning. 

 

Senast kvartal 1 2022 krävs en 

omlokalisering av 

Stadsbiblioteket 300 m2, då 

nuvarande lokal är uppsagd. 

Förbättrad tillgänglighet, 

service anpassad efter 

framtidens behov samt en 

bättre fysisk arbetsmiljö.  

 

Långsiktig planering 

möjliggör prioriteringar där 

verksamheten kan planera 

behoven i nutid, närtid och 

framtid samt föreslå de mest 

effektiva åtgärderna.  

 

Om befintliga bibliotek 

moderniseras, anpassas och 

kompletteras med meröppet 

och serviceställen, samt i 

vissa fall omlokaliseras, 

behöver det sannolikt inte 

byggas ytterligare bibliotek. 

 

Om de extra medel som 

utgår 2021 blir permanenta 

stärks möjligheten att arbeta 

proaktivt och göra medvetna 

satsningar inom 

biblioteksverksamheten i de 

särskilt prioriterade 

områdena markant. 

Investeringsutgifter för 

kommunalt ägda fastigheter, 

ökade driftkostnader för 

investeringar i lokaler ägda av 

kommunala bolag och privata 

hyresvärdar.  

 

För omlokalisering av 

Stadsbiblioteket 300 m2, utan 

nuvarande hyresrabatt, 

beräknas en kostnadsökning 

på upp till 1 mnkr. 

 

Behov och kostnader som 

uppstår på längre sikt kommer 

beskrivas i den 

lokalbehovsplan för 

biblioteken som ska behandlas 

i kulturnämnden under hösten 

2021.  

 

Om den extra satsning som 

utgår 2021 blir permanent 

utökas kulturnämndens 

kommunbidragsram med 10 

mnkr. 
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Utökad ram för planering 

och drift av Göteborgs Stads 

nya kulturhus i Bergsjön. 

I samband med stadens nya 

nämndorganisation överfördes 

ansvaret för det planerade 

Kulturhuset Bergsjön till 

kulturnämnden. Byggnation av 

kulturhuset pågår och 

verksamheten planeras öppna vid 

halvårsskiftet 2022.  

Kulturhuset Bergsjön var ett 

resursnämndsuppdrag för SDN 

Östra Göteborg. Driftbudgeten 

för det nya kulturhuset var inte 

beslutad och överfördes därmed 

inte till kulturnämnden i och med 

ny nämndorganisation. 

För att bedriva verksamhet i det 

nya kulturhuset bedömer 

nämnden att en ramökning 

krävs. Storleken på ramökning 

behöver vara densamma som 

SDN Östra Göteborg beslutade 

(2019-04-23, § 97) med tillägg 

för att investeringsutgifterna 

avseende inventarier och teknik 

därefter ökat i enlighet med 

informations-ärende till SDN 

Östra Göteborg (2020-10-20, § 

269). 

 

Ramökningen avser driftbudget 

för hyra, leasing och personal 

samt de verksamhetskostnader 

som krävs för att aktivera 

huset. 

Kulturhuset blir en 

mötesplats för såväl 

bergsjöbor som övriga 

göteborgare och kommer ge 

möjlighet till att utöva och 

uppleva kultur. Kulturhuset 

bidrar till att ta bort osynliga 

trösklar och locka till nya 

upplevelser. Huset blir ett 

nav för kreativitet och 

nyfikenhet, och en plats för 

samverkan.  

Den tidigare stadsdels-

nämndens arbete med att 

bygga nätverk med och 

mellan lokala kulturaktörer 

och kulturföreningar har 

varit en byggsten lika viktig 

som den arkitektoniska och 

byggtekniska delen. 

 

Kulturhuset ska genomsyras 

av medskapande och 

delaktighet samt utgöra en 

del i arbetet med att utjämna 

skillnader i livsvillkor. 

Den årliga driftkostnaden i 

2021 års penningvärde 

beräknas till 20,1 mnkr. Till 

det tillkommer 3,3 mnkr för 

utökade öppettider för 

Bergsjöns bibliotek. 

Totalkostnad per år uppgår 

därmed till 23,4 mnkr.  

Då verksamheten flyttar in 

under 2022 och därmed inte 

kommer ha ett helårsutfall är 

behovet 2022 en ökad ram om 

17,1 mnkr (15,4 + 1,7). Full 

ramökning om 23,4 mnkr i 

2021 års penning-värde blir 

aktuell från och med 2023. 

Alla belopp är preliminära då 

den slutgiltiga hyran utgår från 

den faktiska projekt-kostnaden 

efter avslutat projekt. 

Från 2023 frigörs hyres- och 

lokalkostnader för gamla 

lokaler vilket minskar 

kostnaderna med 1,2 mnkr. 
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Förbättrade förutsättningar 

för det fria kulturlivet 

genom:  

 

1. Hållbara ersättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

2. Utökade resurser för 

kulturstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

1. Kulturnämnden kan inte följa 

nationella riktlinjer vad gäller 

ersättning till konstnärer och 

kultur-utövare.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

2. Stödnivåerna till det fria 

kulturlivet har inte utvecklats i 

takt med stadens expansion. När 

kulturstöden öppnades upp ökade 

dessutom konkurrensen om 

tillgängliga medel. Idag råder en 

stor diskrepans mellan befintliga 

stöd och kvalificerade 

ansökningar. Sannolikt kommer 

även återstarten efter pandemin 

innebära behov utökat stöd. 

_______________________ 

3. Den av KF beslutade 

hyresmodellen för förenings- och 

kulturliv inkluderar inte alla 

1. Kulturnämnden har antagit 

nya riktlinjer med syfte att 

skapa ett enhetligt och 

systematiskt arbetssätt för 

arvodering. För att nå upp till 

nationella riktlinjer krävs 

ytterligare resurser vilket inte 

ryms inom nuvarande ram.  

 

 

 

_______________________ 

 

2. Nivån på en ekonomisk 

förstärkning till det fria 

kulturlivet är en politisk fråga 

varför förvaltningen inte 

föreslår någon summa utan 

endast konstaterar att det finns 

behov av ökat stöd. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

3. Kulturförvaltningen, 

1–2. Göteborgs Stad stärks 

som uppdragsgivare och 

förtroendet från det fria 

kulturlivet ökar då utövare 

får en rimlig ersättning för 

sitt arbete. Medborgarnas 

möjlighet att ta del av konst 

och kultur ökar. 

 

Bilden av Göteborg som en 

levande kulturstad stärks 

vilket ger positiva effekter 

för kultursektorn och 

besöksnäringen. En satsning 

på det fria kulturlivet ger 

även upphov till positiva 

effekter för de kulturella och 

kreativa näringarna och 

bidrar därmed till målen i 

stadens näringslivs-

strategiska program. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

1. Det saknas minst ett par 

miljoner kronor per år. 

Resurser som kulturnämnden 

idag inte förfogar över utan att 

prioritera i antalet aktiviteter 

eller genom att dra ner på 

annan verksamhet. Tanken var 

att 2020 göra en nollmätning 

för ökad kunskap men i och 

med pandemin blev en sådan 

mätning inte relevant. 

_______________________  

 

2. Nämnden är medveten om 

att en resursförstärkning 

behöver ske successivt. 

Bedömningen är dock att en 

sådan successiv ökning 

behöver påbörjas redan i KF:s 

budget 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

3. Kommer innebära en 
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3. Genomlysning av lokaler 

för kulturverksamhet. 

lokaler där det bedrivs 

kulturverksamhet. Frågor om 

hyressättning, avtal om underhåll 

med mera för dessa lokaler 

behöver hanteras gemensamt av 

flera parter i staden. 

fastighetskontoret och Higab 

arbetar fram en analys som 

synliggör vilka lokaler som 

ligger utanför KF:s beslutade 

hyresmodell. Analysen ger en 

bild av utvecklingsbehov i 

relation till hyresutveckling 

samt vilka konsekvenser det får 

för det fria kulturlivet. 

3. Rimliga förutsättningar 

för det fria kulturlivet att 

fortsätta verka samt växa i 

takt med staden. 

kostnad för staden i form av 

hyressubventioner, 

hyresbidrag eller liknande.  

Det är i nuläget för tidigt att 

avgöra hur stor kostnaden blir. 

Säkerställa efterlevnad av 

enprocentsregeln. 

Enprocentsregeln behöver 

förbättras då roller, mandat, 

finansieringsmodell och 

upphandlingsrutiner inte är 

tydligt definierade. Det gör att 

samarbetet i staden inte fungerar i 

enlighet med fullmäktiges beslut 

(KF 2013-01-31, § 25). 

Ett utredningsuppdrag 

redovisades till nämnden 

hösten 2020. Kulturnämnden 

hemställde till KF att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda frågan om 

ansvarsstruktur och 

finansiering gällande 

enprocentsregeln.  

Nämnden gav även 

förvaltningen två uppdrag 

gällande riktlinje/ 

rutinbeskrivning samt förslag 

till former för uppföljning. 

 

En förbättrad process kring 

enprocentsregeln förväntas 

leda till att förvaltningar och 

bolag lever upp till 

intentionerna i KF:s beslut. 

Den gestaltade livsmiljön 

utvecklas genom tillgänglig 

offentlig utomhuskonst. 

Något som kommer både 

boende och besökare till del 

och bidrar till att stärka 

Göteborg som besöksmål. 

Att de medel som enligt KF:s 

beslut ska avsättas för 

konstnärlig gestaltning 

verkligen används för arbete 

med enprocentsregeln. 

 

Tydligare mandat, finansiering 

och rutiner bidrar till ett 

effektivare utnyttjande av 

befintliga resurser.  

 

I förhållande till det 

ursprungliga beslutet i KF är 

de föreslagna åtgärderna inte 

kostnadsdrivande. 
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Ändamålsenlig 

ansvarsfördelning utifrån 

Göteborgs Stads nya 

nämndorganisation: 

 

1. Stadsdels- och 

skolkonsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

2. Kulturskolans 

instrumentförråd. 

Nomineringen avstämd med 

grundskoleförvaltningen. 

 

 

 

1. Kulturnämnden har i 

kommunfullmäktiges budget 

2021 fått i uppdrag att utreda 

ansvarsfrågan kring stadsdels- 

och skolkonsten. Vem som bär 

ansvaret för konsten är idag 

delvis oklart på grund av de 

organisationsförändringar som 

skett i staden de senaste åren. Det 

finns inte heller tillräcklig 

kompetens eller kapacitet i de 

nya nämnder som bildats för 

omhänderta konsten på ett 

hållbart sätt. Situationen gör att 

konst riskerar att skadas, förloras 

eller inte komma medborgarna 

till del. 

_____________________ 

 

2. Vid införandet av stadens nya 

nämndorganisation fick 

grundskolenämnden ansvaret för 

kulturskolan. Kultur-nämnden 

behöll dock ansvaret för 

instrument-förrådet. 

 

 

 

 

1. Kulturförvaltningen har 

tidigare utrett frågan på 

uppdrag av kulturnämnden. 

Utredningen kom fram till att 

det bästa vore att nämnden fick 

ansvaret för stadsdels- och 

skolkonsten och att verken förs 

in i stadens samling. 

Nämnden hemställer till KF om 

att överta ansvaret för konst i 

skolor, verksamhets-lokaler 

och konst inköpt via Per och 

Alma Olssons grundskolefond. 

 

 

 

_______________________ 

 

2. Instrumentförrådet är en 

resurs kopplad till 

kulturskolans verksamhet. 

Kulturnämnden bedömer att 

verksamheten bör organiseras 

tillsammans med övriga 

kulturskolan.  

 

Så länge ansvaret för 

instrumentförrådet ligger kvar 

1. Den konst och de värden 

som konsten har säkerställs 

på ett ändamålsenligt sätt. 

Göteborgs Stad får en 

sammanhållen konstsamling 

med ett professionellt 

omhändertagande. Konsten 

kan komma fler 

medarbetare, brukar och 

göteborgare till del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

2. Kulturskolan har länge 

efterfrågat ett tätare 

samarbete med instrument-

förrådet. I stadslednings-

kontorets process-

kartläggning av kultur-

skolans ansökningsprocess 

är instrumentförrådet en 

1. Kulturnämnden förfogar 

inte idag över tillräckliga 

resurser för att kunna ta över 

ansvaret för stadsdels- och 

skolkonsten utan att göra 

besparingar i annan lagstiftad 

eller reglements-styrd 

verksamhet. Ska 

kulturnämnden med bibehållen 

ambition på övrig verksamhet 

kunna överta ansvaret krävs ett 

resurs-tillskott om 2,0 mnkr 

från och med 2022. 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

2. Förändringen genererar 

varken kostnader eller 

effektivisering inom 

kulturförvaltningen då 

verksamheten inklusive dess 

budget föreslås att byta 

organisatorisk placering. Den 

del av kommunbidraget som 

idag avsätts för 
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_______________________ 

 

3. Samordning av 

statsbidrag för kulturskolan. 

Nomineringen avstämd med 

grundskoleförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

3. Vid införandet av stadens nya 

nämndorganisation fick 

grundskolenämnden ansvaret för 

kulturskolan. Kultur-nämnden 

behöll dock ansvaret för 

samordningen av nationella 

medel för kulturskolan. Idag är 

det endast Kulturrådets bidrag till 

kulturskolan som samordnas av 

nämnden där nämnden inte har 

något ansvar för den verksamhet 

som bidraget avser. 

hos kulturnämnden skapas ett 

onödigt gränssnitt och en 

ekonomisk risk mellan 

nämnderna. Där den enes 

behov behöver hanteras i dialog 

med den andre och motstridiga 

intressen kan uppstå kring 

behov av ökade intäkter, 

subventioner inom 

verksamheten etcetera.  

_______________________ 

 

3. Kulturnämnden bedömer att 

det är mer logiskt att 

grundskolenämnden hanterar 

ansökan och redovisning av 

nationella medel för 

kulturskolans verksamhet. 

 

viktig del av helheten för att 

bidra till en effektiv och god 

service till kulturskolans 

elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

3. Det är rimligt att den 

nämnd som har ansvaret för 

en verksamhet också har 

kontroll och överblick över 

bidragen för den aktuella 

verksamheten. 

instrumentförrådet uppgår i 

budget 2021 till 2,3 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

3. Förändringen leder inte till 

några besparingar för 

kulturnämnden men möjliggör 

att nämnden kan fokusera på 

de ansökningar som avser 

bidrag för de egna 

verksamheterna.  
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En hållbar kulturförvaltning 
 

Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Medel för att hantera de av 

revisionen påtalade bristerna 

inom arbetsmiljön, 

finansiering av utökat 

ansvar och tillkommande 

styrning inom områdena 

fastighet, säkerhet och miljö 

samt ersättning för ej fullt ut 

finansierad verksamhet i 

samband med ny nämnd-

organisation.  

Stadsrevisionen har baserat på 

sin senaste granskning 

rekommenderat nämnden ”… att 

stärka uppföljningen av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 

genom att aktivt verka för att 

arbetsmiljön förbättras inom de 

områden där brister 

identifieras”.  

 

De brister som åsyftas i 

granskningen är primärt den 

ohållbara arbetsmiljön för chefer, 

styr- och stödfunktioner samt 

specialister. Något som blivit 

tydligt i de senaste årens chefs- 

och medarbetar-enkäter samt i 

hälso-undersökningar. De är 

också brister som förvaltningen 

påtalat och försökt åtgärda under 

en rad år och som förvärrats i 

takt med utökade uppdrag, ökade 

krav och samtidiga besparingar. 

I det fall dessa brister inte 

åtgärdas finns en hög risk för 

långvariga sjukskrivningar, 

oönskad personal-omsättningen 

samt svårigheter att rekrytera. 

 

Förvaltningen har genomfört en 

rad åtgärder under senare år för att 

åtgärda bristerna. Bland dessa kan 

nämnas omorganisationerna 2018 

och 2021, enhetligare storlek på 

enheter och mer likvärdiga 

förutsättningar för cheferna, 

genomlysning av chefsrollerna, 

nya styr-, stöd- och 

specialisttjänster har tillförts, 

vakanta chefs-tjänster har tillsatts 

med mera. Utifrån revisionens 

rekommendation samt vad som 

framkommit i medarbetar-, chefs- 

och hälsoenkäter har dessa 

åtgärder inte varit tillräckliga. 

Kulturnämndens nuvarande ram 

medger inte att ytterligare medel 

avsätts i den utsträckning som 

behövs för att dessa uppdrag ska 

kunna hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt eller för att 

stadsrevisionens rekommendation 

ska kunna omhändertas.  

 

För att säkra kompetensen och för 

att nämnden ska kunna ta sitt i 

ansvar i dessa frågor behöver 

En hållbar arbetsmiljö för 

förvaltningens chefer och 

medarbetare. Förbättrad 

ledning och styrning av 

verksamheten. 

 

Tillgängliga, funktionella 

och trygga lokaler för 

brukarna. Säkra och 

ändamålsenliga lokaler för 

medarbetarna.  

 

Tydliga avtal med 

hyresvärdar och hyresgäster. 

 

Möjlighet att leva upp till 

intentionerna av politiska 

beslut. 

För 2022 ser kulturnämnden 

att det är verksamhetskritiskt 

att fem nya tjänster tillsätts 

inom dessa områden. Det 

förutsätter en utökad ram om 

5 mnkr. 

 

Det ökade personalbehovet 

utgörs av två tjänster inom 

fastighet-, säkerhet- och 

miljö samt åtta tjänster inom 

samordning, ledning och 

styrning. Tjänster som 

kommer bidra till effektivare 

ledning av verksamheten 

och, framförallt, en hållbar 

arbetsmiljö. Totalt behöver 

således tio nya tjänster 

tillsättas till och med 2024.  

 

Behovet av planerings-

resurser för planeringen av 

kulturhuset på Backaplan 

motsvarar i nuläget de 700 

tkr som SDN Lundby hade 

avsatt för ändamålet. 
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Kulturnämndens behov och 

ansvar inom områdena fastighet-, 

säkerhet och miljö har ökat 

markant som en följd av 

omorganisering, politiska beslut 

och nödvändig utveckling. Det 

handlar bland annat om ansvaret 

för stadens kulturhus, ansvaret 

för stadens samlade 

biblioteksverksamhet och nytt 

miljöledningssystem.  

 

SDN Lundbys budget för 

planering av det kommande 

kulturhuset på Backaplan fördes 

inte över till kulturnämnden i 

samband med att ansvaret 

flyttades. 

ramen utökas eller medel 

omfördelas. Alternativet till en 

utökad ram är att nämnden får dra 

ner på ambitionsnivån för den 

reglementsstyrda verksamheten 

och politiska initiativ.  

 

Att spara ytterligare på styr-, stöd- 

och specialisttjänster blir 

arbetsmiljömässigt ohållbart och 

kontra-produktivt utifrån vad 

stadsrevisionen kommit fram till. 

Något som även förvaltningen 

pekat på under en längre tid. 

Avtal med Västra 

Götalandsregionen (VGR) 

för finansiering av 

Göteborgs Stads museer. 

För att verksamheten ska vara 

hållbar över tid behövs en 

säkerställd regional och statlig 

finansiering. Statens andel är 

liten. Regionens relativa andel 

har minskat över tid och det 

saknas ett avtal som reglerar 

VGR:s bidrag vilket skapar en 

osäkerhet i finansieringen av 

museernas verksamhet. 

 

Regionen har i sitt budgetbeslut 

för år 2021 aviserat att om en 

överenskommelse inte nås med 

Kulturnämnden ser det som en 

kritisk framgångsfaktor att den 

pågående dialogen med VGR 

resulterar i ett avtal om 

samfinansiering av Göteborgs 

Stads museer.  

 

Stadens museer har en redan skör 

finansieringsmodell med hög 

själv-finansieringsgrad. Det 

kommunbidrag som utgår täcker 

inte de lagstadgade delarna av 

verksamheten. Det gör att bidraget 

från VGR, liksom en stor andel 

Säkerställd statlig och 

regional finansiering är 

rimlig utifrån de kultur-

historiska värden som 

staden förvaltar, och som är 

av både regionalt och 

nationellt intresse. 

Säkerställd regional och 

statlig finansiering innebär 

att staden inte behöver stå 

för en lika stor andel av 

kostnaderna. Något som 

skapar förutsättningar för en 

mer hållbar verksamhet över 

Arbetet för säkrad regional 

och statlig finansiering ryms 

inom ordinarie ansvar för 

berörd personal och 

heltidspolitiker. Ett 

framgångsrikt arbete innebär 

att staden ensam inte behöver 

stå för hela kostnaden. Hur 

stora belopp det handlar om 

är svårt att bedöma eftersom 

det handlar om förhandling 

och politisk beredning på 

regional och statlig nivå. 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  85 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

 

  

staden så kommer det redan från 

år 2021 inte utgå någon 

indexuppräkning. 

externa intäkter, behövs för att 

kunna driva verksamheten. 

tid. 

Beredskap för hantering av 

ekonomiska risker i 

samband med byte av 

huvudman för Stora 

Teatern: 

1. Minskat kommunbidrag 

pga. förändrat ansvar. 

_______________________ 

2. Kvarstående behov efter 

byte av huvudman. 

1. Kommunfullmäktige har 

beslutat att Stora Teatern ska 

byta huvudman. Beslutet minskar 

omfattningen av nämndens 

verksamhet. 

 

 

_______________________ 

2. Anställning av personal för att 

täcka upp eventuella luckor som 

uppstår när verksamheten byter 

huvudman samt nya arbetsplatser 

för de anställda som sitter på 

Stora Teatern.  

1. Stora Teatern har idag ett 

budgeterat kommunbidrag som 

uppgår till 22,3 mnkr. Denna del 

lyfts från nämndens 

kommunbidrag för 2022. 

 

_______________________ 

2. Kulturnämnden får ett ökat 

kommunbidrag för det bestående 

negativa netto som uppstår i 

samband med byte av huvudman 

för Stora Teatern. 

1. Endast ramjustering. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

2. Verksamheten kan 

bedrivas utan att göra 

besparingar för att trygga de 

kompetenser och arbets-

platser som krävs även efter 

att det Stora Teatern bytt 

huvudman. 

1. Ramjusteringen i sig 

föranleder inga kostnader/ 

effektiviseringar. Däremot 

finns ett ökat behov hos 

nämnden efter bytet av 

huvudman, se punkt 2. 

 

_______________________ 

2. Efter det att kommun-

bidraget minskats i och med 

att uppdraget förändras så 

kvarstår ett behov hos 

nämnden på 3,3 mnkr för 

personal och arbetsplatser. 
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Tidigare beslutade nomineringar där finansiering behöver säkerställas 

Nominering Politiskt beslut Tillkommande finansieringsbehov 

Nya magasin 
KF 2020-10-15, § 25 (investeringsbeslut) 

KF 2020-11-05, § 5 (budgetuppdrag om genomförande) 

Årlig hyres-, drift- och leasingkostnad beräknas 

bli 38,3 mnkr.  

 

Tillfälliga kostnader för flytt av samlingar 

beräknas bli 65 mnkr. 

 

För specifikation, se bilaga 2. 

Sjöfartsmuseet Akvariet 
KF 2017-06-15, § 14 (investeringsbeslut) 

KF 2019-03-28, § 14 (beslut om ökad investeringsram) 

I KF:s budget 2021 fick kulturnämnden 4,2 mnkr 

för ökade kostnader i samband med att ansvaret 

för Sjöfartsmuseet Akvariet under hösten återgår 

till nämnden.  

 

Från 2022 tillkommer ytterligare behov om 10,9 

mnkr då de tillkommande kostnaderna får 

helårseffekt. 

 

För specifikation, se bilaga 2. 

 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  87 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

  

Bilaga 2

LÄSANVISNING

De belopp som anges i tabellen är det förändrade behov som uppstår mellan två år. 

Angivna ramjusteringar är alltså den ökning som krävs i relation till föregående års ram.

Grön pil anger att den nya nivån på kommunbidragsramen är bestående.

Nomineringar (som har direkt ekonomisk effekt/ konsekvens) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Hållbara ersättningar för konstnärer engagerade av kulturförvaltning 2 000

Säkerställd finansiering för utvecklingen av Sjöfartsmuseet Akvariet 6 700

Utveckling av Göteborgs Stads folkbibliotek 11 000
Ändamålsenlig ansvarsfördelning utifrån Göteborgs Stads nya 

nämndorganisation
-250

 - varav stadsdels- och skolkonsten 2 000

 - varav instrumentförrådet -2 250

Arbetsmiljö, utökat ansvar och styrning, ej fullt ut finansierad verksamhet 5 700 3 000 2 000

Utökad ram för planering och drift av det nya kulturhuset i Bergsjön 1 17 100 5 100

Minskat kommunbidrag som en följd av bytet av huvudman för Stora Teatern -22 300

Ekonomiska konsekvenser som en följd av bytet av huvudman för Stora Teatern 3 300

Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum 2 000 3 800 3 100 -4 000 0 55 100

 - varav tillfälliga projektkostnader 2 2 000 3 800 3 100 -4 000 0 4 900

 - varav behov av bestående ramökning 3 0 0 0 0 0 50 200

Nya magasin för Göteborgs stads samlingar 7 900 10 500 32 650 800 -7 950 0

 - varav tillfälliga projektkostnader 4 7 900 500 4 350 800 -7 950 0

 - varav behov av bestående ramökning 5 0 10 000 28 300

 - varav hyror för avvecklade magasin som utgår 0 0 0 -1 600 -2 500 0

BEHOV AV TILLFÄLLIG PROJEKTBUDGET 6 9 900 4 300 7 450 -3 200 -7 950 4 900

BEHOV AV BESTÅENDE RAMÖKNING 7 23 250 13 000 28 300 -1 600 -2 500 50 200

SAMMANLAGD RAMJUSTERING PER ÅR 8 33 150 17 300 35 750 -4 800 -10 450 55 100

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022-2024

Resursbehov utöver föregående års ram (belopp i tusentals 

kronor, tkr)
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Nomineringar (som har indirekt ekonomisk effekt/ konsekvens)       

Avtal med VGR avseende finansiering av Göteborgs Stads museer En politisk förhandlingsfråga med regionen. 

Utökade resurser för kulturstöd samt lokaler för kulturverksamhet. 
Behov finns om det fria kulturlivet ska kunna växa i takt med staden.  

Nivån på tillkommande medel och lokaler för kulturverksamhet är en fråga 
för kommunfullmäktige. 

Utveckling av Göteborgs Stads folkbibliotek 
Behov och kostnader som uppstår på längre sikt kommer beskrivas i den 

lokalbehovsplan för biblioteken som ska behandlas i kulturnämnden senast 
hösten 2021.  

       

1 För 2023 har det tillkommande behovet minskats med de lägre hyres- och lokalkostnader om 1,2 mnkr som blir fallet när förvaltningen lämnar de gamla lokalerna.  
2 Avser kostnader under projekttiden för evakuering av föremål, intäktsbortfall, hyra av tillfälliga magasin med mera. 

3 Avser hyres, leasing- och driftkostnader. Kostnaderna är reviderade sedan föregående år (minskat behov). Beslut i KS våren 2021. 

4 Avser såväl kostnader under projekttiden för evakuering, sanering, flytt med mera som kostnader för hyra, leasing och drift efter färdigställande. 

5 Avser hyres, leasing- och driftkostnader från det att de nya magasinen övertas av kulturnämnden.  

6 Bygger på att projektramen från föregående år behålls så länge behovet kvarstår. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år. 

7 Bygger på att ramökningen från föregående år behålls. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år. 

8 Bygger på att projektram och permanent ramökning från föregående år behålls. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år. 

 



10 Lokalnämnden 

10.1 Inledning 
Nya hyressättande principer 

Lokalnämnden övertog från och med 2020 ansvaret för hyressättningen av stadens verksamhetslokaler från 

kommunstyrelsen. Lokalnämnden har vidare beslutat att nya hyressättande principer skall börja gälla från 

och med 2022. Ärendet bereds under våren 2021 av stadsledningskontoret för vidare politiskt beslutsfattande 

i kommunfullmäktige. 

Då den nya hyressättningen utgår ifrån självkostnadsprincipen leder det till att verksamheternas 

lokalkostnadsnivåer för 2022 förändras jämfört med nivåerna 2021. Detta redovisas i bilaga 1. När 

lokalnämnden från och med 2022 blir helt finansierade genom hyresintäkter och den kommuncentrala 

finansieringen försvinner, väljer lokalförvaltningen i detta nomineringsärende att fokusera på respektive 

verksamhets förändrade kostnadsnivåer. Samtliga underlag i detta ärende är kommunicerade till respektive 

verksamhet samt till stadsledningskontoret. 

Lokalnämndens underhållsskuld 

Lokalförvaltningen redovisade för lokalnämnden under hösten 2020 det underhållsbehov som finns i 

nämndens lokalbestånd för de närmaste tio åren. Det eftersatta underhållsbehovet beräknas till fyra miljarder 

kronor och är framräknat utifrån besiktningar av det totala beståndet. De tidigare redovisade beloppen 

uppgick vid utgången av 2019 till ca 600 mnkr men omfattande då inte hela beståndet och skattades utifrån 

nyckeltal och antaganden. 

Samplanering av stadens lokalförsörjningsprocess 

Ärendet redovisar också det utvecklingsarbete som pågår mellan verksamheterna, stadsledningskontoret och 

lokalförvaltningen i syfte att uppnå en effektiv samplanering av lokalbehov, lokalresursplanering och 

lokalförsörjning. 

  

10.2 Lokalnämndens uppdrag 
I reglementet för Göteborgs lokalnämnd framgår nämndens uppdrag: 

Nämnden har ansvar för att tillhandahålla verksamhetslokaler främst för undervisning, barn-och äldreomsorg 

och boenden med särskild service, men även andra typer av lokaler för stadens behov. 

Nämnden ska förvalta och utveckla verksamhetslokaler inom sitt fastighetsbestånd till de verksamheter som 

bedrivs av Göteborgs Stad, samt agera mellanhyresvärd för nämndernas inhyrda verksamhetslokaler. Av 

reglementet framgår det vad som är nämndens verksamhetsområde och uppgifter och inom vilka områden 

nämnden träder i kommunfullmäktiges ställe. I detta ingår; 

• Fastighetsförvaltning 

• Byggnation 

• Hyresverksamhet 

• Göteborgs Stads hyresmodell 

• Hyressättning 

• Övernattning vid idrottscuper 

• Elsäkerhet 
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I budgeten fastställde KF två typer av mål: 

1.Övergripande mål/verksamhetsmål (för Lokalnämnden sex till antalet) 

2.Specifika mål till nämnden (tre specifika mål för lokalnämnden) 

I budgeten redogörs även för åtta uppdrag till lokalnämnden. 

Förutom det har nämnden beslutat i sin verksamhetsplan om prioriterad utvecklingsfråga: Kundfokus – våra 

hyresgäster i extra fokus. Det utvecklings- och effektiviseringsarbete som förvaltningen bedriver under 

kommande år behöver vara inriktat på att skapa förutsättningar för mesta möjliga nytta till lägsta kostnad för 

hyresgästerna utifrån Lokalnämndens uppdrag. 

Ett större fokus på ovanstående grunduppdrag, mål och fokusområden med färre tillkommande uppdrag utan 

finansiering skulle kunna säkerställa måluppfyllelsen och öka leveranserna inom den ordinarie 

verksamheten. 

10.3 Konsekvenser av ny hyressättning 
Sammanfattning av väsentliga konsekvenser av ny hyressättning 

• Lokalnämndens samtliga förvaltande åtgärder kommer att återspeglas i respektive hyresgästs 

hyresavi = självkostnadsprincipen. 

• I samband med införandet av de nya principerna sker en omfördelning av stadens lokalkostnader. De 

nya principerna i sig medför inga nya kostnader, men dom synliggör dom.  

• Beroende på ålder, storlek på objekten och vilka investeringar som gjorts tidigare i beståndet 

kommer de nya lokalkostnaderna att falla ut olika hos lokalnämndens hyresgäster i samband med 

övergången. 

• I takt med att det eftersatta underhållet åtgärdas genom reinvesterings- och ersättningsinvesteringar 

kommer lokalnyttjarnas lokalkostnader att öka, jämfört med tidigare, genom tillkommande 

kapitalkostnader. Dessa finansierades tidigare genom kompensation över lokalnämndens 

kommunbidragsram. 

• Kostnadernas ökningstakt kommer också att stiga till följd av tillkommande nyinvesteringar och ny-

inhyrningar då skillnaden mellan den tidigare modellhyran och de verkliga kostnaderna varit 

kommuncentralt subventionerade. 

• Internhyran debiteras preliminärt och en exakt avräkning mot verkliga utfall per hyresgäst kommer 

att göras påföljande år. Över en två-årsperiod blir den verkliga debiteringen därmed rättvisande. 

• Då internhyran årligen utgår utifrån varje objekt verkliga kostnader innebär det att hyran kommer att 

variera mellan åren i takt med att avskrivningar sker och reinvesteringar genomförs. 

• De kommande årens ökande lokalkostnaderna är inte ett resultat av en ny hyressättande princip utan 

av att staden växer och att standarden på många lokaler behöver höjas och eftersatta behov 

omhändertas. En del av dessa kostnader finansierades tidigare kommuncentralt medan alla kostnader 

framöver kommer att redovisas hos stadens verksamheter. 

• Politiska ambitioner och målformuleringar såsom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram kan 

genom självkostnadshyressättningen komma att leda till ökade lokalkostnader för stadens 

verksamheter. Avgörande är om investeringarna ur ett livscykelperspektiv är lönsamma så att 

framtida kapitalkostnader kompenseras av ännu större kostnadsminskningar på driftkostnadssidan. 

• Principen synliggör kostnaderna vilket stärker ett ekonomiskt medvetande som kan medföra 

återhållsamhet med lokalytor och lokalanpassningar. Verksamheten får via internhyran ekonomiska 

incitament till ett effektivt lokalnyttjande. 
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10.3.1 Konsekvenser ur ett hela staden perspektiv 

Ökad ekonomistyrning - Stärkt kostnadsfokus genom borttagen kommuncentral finansiering  

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges beslut att föra över ansvaret för hyressättningen till lokalnämnden uttryckte tydliga 

förväntningar om att nya principer skulle leda till tydligare ekonomistyrande effekter. Dagens modell bygger 

på att internhyran på lokalerna sätts oberoende av lokalens faktiska kostnader. Vidare bygger modellen på att 

lokalnämnden fullt ut kompenseras för skillnad mellan hyra och faktiska kostnader via kommuncentrala 

medel. Detta har inneburit tydliga risker för låg kostnadsmedvetenhet och lågt kostnadsansvar för berörda 

nämnder. Den tidigare hyresmodellen har på ett sätt slagit ut det normala förhållandet mellan hyresvärd och 

hyresgäst genom att ingen part har behövt ta de faktiska ekonomiska konsekvenserna när det gäller att skapa 

nya lokalresurser för att möta nya behov. Dessa ekonomiska konsekvenser har burits kommuncentralt. I 

gengäld har rättviseaspekten och kopplingen till stadsdelarnas resursfördelningsmodell värderats tyngre. 

Självkostnadshyra från och med 2022 

När nu varje lokalnyttjande nämnd ska bära alla lokalrelaterade kostnader, kommer lokalnämndens 

förvaltande åtgärder att återspeglas i respektive hyresgästs hyresavi. I takt med att det eftersatta underhållet 

åtgärdas genom reinvesterings- och ersättningsinvesteringar kommer lokalnyttjarnas lokalkostnader att öka 

genom tillkommande kapitalkostnader. Likaså kommer lokalkostnaderna att öka till följd av tillkommande 

nyinvesteringar och ny-inhyrningar vars verkliga kostnader tidigare varit kommuncentralt subventionerade. 

Samtidigt kommer det finansiella utrymme som skapas genom årliga avskrivningar/amorteringar att komma 

respektive verksamhet till godo. 

Lokalkostnadsutvecklingen för nämnderna kommer att öka mer än tidigare. De ökande lokalkostnaderna är 

dock inte ett resultat av en ny hyressättande princip utan av att staden växer och att standarden på många 

lokaler behöver höjas och eftersatta behov omhändertas. Kostnaderna för detta finansierades tidigare 

kommuncentralt medan kostnaderna framöver kommer att redovisas hos stadens verksamheter. 

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inför överförandet av ansvaret för hyressättningen från 

kommunstyrelsen till lokalnämnden, skrev stadsledningskontoret följande under rubriken Ersättning till 

nämnder för ökade lokalkostnader: 

”När det gäller ersättning till enskilda nämnder för ökade lokalkostnader antingen på grund av att 

nämndens verksamhet växer eller att gamla lokaler med låg hyra behöver bytas ut mot nya lokaler med 

högre hyra, är det viktigt att detta beskrivs i stadens årliga budgetarbete. Stadsledningskontoret bedömer att 

en beskrivning av lokalkostnadernas utveckling främst gällande utbildningslokaler är en viktig parameter att 

beakta i det årliga budgetarbetet. Utöver den indexjustering som vanligtvis sker för befintliga lokaler finns 

då möjlighet att särskilt beakta denna utveckling i det årliga budgetarbetet.” 

Lokalförvaltningen redovisar därför i detta dokument en lokalkostnadsprognos för de kommande fem åren 

per verksamhet/hyresgäst att beaktas i stadens fortsatta budgetberedning inför 2022 (se bilaga 1). 

Göteborgs stad har en hög tillväxttakt. Den höga tillväxttakten leder till höga investeringsnivåer. Detta gäller 

både investeringar för utbyggnad av stadens lokalbestånd men inte minst investeringar för att omhänderta 

behoven i det befintliga beståndet. Lokalförvaltningen ser det som viktigt att staden analyserar hur de höga 

investeringsnivåerna påverkar de lokalbrukande förvaltningarnas långsiktiga ekonomi. 

Pågående utvecklingsarbete kring samplanering av stadens lokalförsörjningsprocess 

Med anledning av den förändrade hyressättningen pågår ett arbete där stadsledningskontoret, utifrån sitt 

strategiska ansvar för stadens lokalförsörjning, lokalförvaltningen samt verksamhetsförvaltningarna deltar i 

syfte att skapa en gemensam plattform för ett långsiktigt planeringsarbete och skapa bra förutsättningar för 

den kommunala lokalförsörjningen. 
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Syftet med det gemensamma utvecklingsarbetet är att ha en staden övergripande lokalprocess färdig till 

2022, där lokalbehovet möter det tekniska behovet (underhåll) och andra lokalåtgärder utifrån 

verksamhetsförändringar och expansion. 

Underhållsbehov i nämndens fastighetsbestånd 

Lokalförvaltningen har besiktigat och inventerat underhållsbehovet i merparten av lokalnämndens 

fastighetsbestånd. Hösten 2020 redovisade förvaltningen ett underhållsbehov om 10 000 mnkr för de 

närmaste tio åren, där det eftersatta underhållet beräknats till 4 000 mnkr. 

2016 bedömdes det eftersatta underhållet till 1 000 mnkr för dåvarande fastighetsbestånd. Bedömningen 

baserade sig på nyckeltal och olika underlag från tidigare förvaltningar vilket efter genomförda besiktningar 

visat sig vara otillräckligt. Lokalförvaltningen har de senaste tre åren avsatt resurser och jobbat strukturerat 

för att underhållsbesiktiga fastigheterna samt analysera annan information som påverkar fastigheternas 

underhåll och förvaltning. Den bilden som förvaltningen presenterade för nämnden november 2020 visar på 

ett större behov än tidigare aviserat, och är nu baserat på faktiska besiktningar samt beräkning av andra 

faktorer som normalt inte ingår i en underhållsplan (ledningar i mark, konstruktionsfel, markförändringar, 

etc.). 

En viktig förutsättning för att staden, via lokalförvaltningen, ska kunna tillhandahålla bra och funktionella 

lokaler är att investeringsmedel avsätts för underhåll, ersättning av byggnader som nått sin tekniska livslängd 

samt förändringar på grund av verksamhetens behov eller expansion. 

10.3.2 Konsekvens för stadens verksamheter 

Självkostnadsprincipens effekter på de lokalnyttjande nämnderna/hyresgästerna 

Utifrån föreslagen hyressättande princip kommer hyresgästen att bära de ekonomiska konsekvenserna av 

lokalnämndens förvaltningsuppdrag. Det innebär att, då de eftersatta underhållsbehoven är omfattande och 

behoven av nyproduktion och ersättningsinvesteringar likaså, kommer detta över tid att leda till ökade 

lokalkostnader i större utsträckning än tidigare då en del kostnader finansierades kommuncentralt. 

Utöver den initiala förändringen i respektive hyresgästs lokalkostnadsnivå förväntas självkostnadsprincipen 

påverka hyresgästernas beslutsfattande inför fastighetsbeslut. 

Principen synliggör kostnaderna vilket stärker ett ekonomiskt medvetande som kan medföra återhållsamhet 

med lokalytor och lokalanpassningar. Verksamheten får via internhyran ekonomiska incitament till ett 

effektivt lokalnyttjande. 

Genom självkostnadshyran finns det framöver en tydlig koppling mellan investeringsbeslut och förändrade 

hyresnivåer vilket kan antas leda till väl avvägda önskemål om förändringar av verksamheternas lokaler. Det 

är dock lokalnämndens ansvar att besluta om övergripande standard och därmed även kostnadsnivå på 

nybyggnation och inhyrningar. Verksamhetens återhållsamhet innebär därför i praktiken att man antingen 

inte kan göra några anpassningar alls, eller justera lokalytan som kostnadsreglerande post. 

Självkostnadsprincipens effekter på omfördelningen av stadens lokalkostnader 

I samband med införandet av de nya principerna sker en omfördelning av stadens lokalkostnader. Beroende 

på ålder, storlek på objekten och vilka investeringar som gjorts tidigare i beståndet kommer de nya 

lokalkostnaderna att falla ut olika hos lokalnämndens hyresgäster. 
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Då förslaget leder till en omfördelning av stadens befintliga lokalkostnader kommer vissa verksamheters 

lokalkostnader att öka och andra verksamheters lokalkostnader att minska. Lokalnämndens totala 

lokalkostnader kommer inte att öka i samband med övergången till nya principer utan kommer att minska. 

Utrymmet som skapas utgörs i huvudsak av kostnaderna för det negativa kommunbidrag som lokalnämnden 

haft samt av en sänkt internränta. Lokalkostnaderna 2022 är inte bara en effekt av en ny hyressättande 

princip utan beror också på att lokaler som färdigställs under 2021 och 2022 bidrar med tillkommande 

kapital- och driftskostnader 2022. 

Då den tidigare hanteringen inkluderat en kommuncentral finansiering för de lokaler som varit 

underfinansierade, innebär övergången till självkostnadsprincipen att dessa nu får en ökad lokalkostnad 

(internhyra). Det som avgör hur stor den samlade internhyresförändringen blir för respektive verksamhet, 

jämfört med dagens hyresberäkning, är främst åldern på de lokaler som verksamheten nyttjar, storleken på 

objekten och den tidigare investeringsnivån. 

Äldre byggnader kan till större delen vara färdigavskrivna vilket påverkar såväl avskrivnings- som 

räntekostnadernas andel av internhyran. På grund av stigande byggkostnader, både realt och på grund av 

inflation och ändrade kvalitetskrav, är dagens byggnader betydligt dyrare än äldre byggnader. Detta gör att 

kapitalkostnaderna och därmed internhyran blir mycket högre för nyproducerade byggnader. 

Internhyran varierar också beroende på vilka reinvesteringsinsatser som gjorts under byggnadens livstid. 

Detta kan leda till effekten att två objekt med en i övrigt liknande standard belastas med olika hyresnivåer 

beroende på vilka tidigare åtgärder som utförts. Åtgärderna som utförts utgör normalt fastighetsunderhåll i 

syfte att förlänga byggnadens livslängd men utan att höja standarden. 

Speciellt verksamheterna med ett flertal mindre nybyggda lokaler såsom förskolor och boenden med särskild 

service (BmSS) kommer att få ökade internhyror på dessa objekt jämfört med hyressättningen enligt den 

tidigare modellen. Det har varit främst dessa nybyggda mindre objekt som krävt kommuncentral finansiering 

då intäkterna utifrån modellhyran inte räckt till för att finansiera lokalernas kapitalkostnader. Modellhyran 

har inte heller täckt finansieringen av dessa mindre objekts driftskostnader. 

I modellhyran beräknades driftkostnaden med ett gemensamt nyckeltal för alla fastigheter. I den nya 

hyressättningen beräknas driftkostnaden med olika nyckeltal för varje verksamhetsområde. Dessa 

driftkostnadsnyckeltal baseras på verkliga kostnader som resultat av en driftkostnadsuppföljning. Detta 

innebär att förskolor och BmSS beräknas få ett driftkostnadsnyckeltal som är cirka 15 % högre än med 

modellhyran. De främsta skälen till detta är att förskolor och BmSS utgörs av: 

• många små enheter som höjer förvaltningskostnaden 

• stor andel av beståndet (40–50%) är byggda med enkla konstruktioner under 60-70-talet, med stora 

kostnader för tillsyn & skötsel, reparationer, underhåll och energianvändning. 

Övergången till självkostnadshyra kommer också att leda till att de inhyrda objekten blir betydligt dyrare. 

Även dessa har erhållit betydande kommuncentral finansiering då den tidigare modellhyran varit betydligt 

lägre än den avtalade hyresnivån med den externa hyresvärden. 

I bilaga 1 redovisas prognosen för respektive hyresgästs lokalkostnader 2022. Beräkningarna utgår ifrån 

utfallet 2020 uppräknat med index om 1,5 % per år. Utöver de befintliga kostnaderna i det befintliga 

beståndet tillkommer beräknade drifts- och kapitalkostnader för de projekt som nu är pågående men 

förväntas bli färdigställda innan eller under 2022. Underlaget ska betraktas som en indikation på hur 

självkostnadshyrorna faller ut per hyresgäst och vilka storleksordningar mellan stadens förvaltningar som 

framöver gäller. 

I bilaga 1 redovisas lokalkostnadsutvecklingen per nämnd för perioden 2022 till 2026. Kostnadsutvecklingen 

har beräknats utifrån de investeringsbehov som lokalnämnden nominerat för perioden 2022-2031. 
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10.3.3 Konsekvens för Lokalnämnden 

Självkostnadsprincipens effekter på lokalnämnden – hyresvärden 

Effektiviseringstryck 

Då stadens nämnder är hänvisade till att hyra sina lokaler av lokalnämnden ligger ett stort ansvar hos 

lokalnämnden att påvisa en kostnadseffektiv verksamhet. Detta gäller både i förvaltnings- som i byggnads- 

och inhyrningsverksamheten. Hos lokalnämnden måste därför varje resurs och köpt tjänst kunna förklaras 

och försvaras. 

Det är därför viktigt att lokalförvaltningen ges ett incitament till att kostnadseffektivisera sin verksamhet. 

Lokalnämnden kommer årligen ge förvaltningen i uppdrag att i budgetarbetet räkna in ett 

kostnadseffektiviseringskrav kopplat till lokalförvaltningens påverkbara driftskostnader. Målsättningen bör 

vara att synka indexuppräkningen med stadens generella indexuppräkning. Effektiviseringskravet kan liknas 

vid den förändringsfaktor kommunfullmäktige årligen riktade mot lokalnämnden fram till år 2018. 

Finansiering av och ansvar för lokalnämndens underhållsåtgärder 

Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inför beslutet att föra över ansvaret för hyressättningen till 

lokalnämnden angavs följande: 

”Den föreslagna förändringen innebär att lokalnämndens roll som professionell hyresvärd stärks genom att 

lokalnämnden själva blir ansvarig för hyressättningen gällande uthyrning av lokaler i sitt bestånd. Detta 

innebär att om lokalnämnden i framtiden bedömer att nämnden behöver förbättra sitt verksamhetsresultat 

behöver nämnden antingen sänka sina utgifter eller höja sina hyresintäkter eller en kombination av detta. 

Stadsledningskontoret bedömer att den förslagna förändringen kommer att leda till bättre förutsättningar för 

god ekonomistyrning gällande balans mellan intäkter och kostnader för lokalnämnden.” 

Ansvaret för att underhålla beståndet tydliggörs i lokalnämndens reglemente. Lokalnämnden finansierar sitt 

långsiktiga underhållsuppdrag genom driftsbudgetens underhållskostnader (debiteras årligen via internhyran) 

samt genom den reinvesteringsram som tilldelas i kommunfullmäktiges budget (periodiseras över ca 25 år i 

form av avskrivningskostnader och räntekostnader). 

En konsekvens av den nya hyressättningen blir att lokalnämnden, till skillnad från tidigare själva beslutar om 

vilken nivå på underhållet i driftsbudgeten som behövs för att möta behoven i beståndet. I det preliminära 

kostnadsunderlag som skickats över till lokalnämndens hyresgäster avseende 2022 har lokalförvaltningen 

bedömt detta behov till 200 miljoner kronor.   

Lokalnämndens kommunbidrag 

Lokalnämndens negativa kommunbidrag föreslås att tas bort då lokalnämndens ekonomi i fortsättningen ska 

balanseras genom verksamhetsnämndernas självkostnadshyror. Inom ramen för kommunbidraget ryms 

samtliga de transaktionsposter som hyresmodellens regelverk givit upphov till de senaste 20 åren. 

Kommunbidraget innehåller också reglerings poster kopplade till tidigare års internräntesänkningar, 

effektiviseringskrav med mera. 

Investeringsrelaterade driftskostnader 

Driftskostnader för evakuering, rivning och utrangering är engångskostnader som följer av 

investeringsprojekt. Dessa kostnader utgör inte en del av det löpande förvaltningsuppdraget och ingår därför 

inte i internhyran utan kommer att likt 2020 och 2021 debiteras beställande nämnder separat. 

Lokalförvaltningen bedömer att dessa driftskostnader uppgår till ca 120 miljoner kronor för 2022. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2022 måste genom tilldelade ramanslag tydligt visa på vem som ska 

bära dessa i förväg svårbedömda kostnader. 

De investeringsrelaterade driftskostnaderna följer av verksamheternas beställningar men att kostnaderna inte 

kan undvikas är främst en effekt av att staden växer och har brist på byggbar mark. De bör därför 

fortsättningsvis budgeteras och finansieras kommuncentralt. 
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10.4 Ekonomiska nomineringar 
Lokalförvaltningen nominerar följande: 

- Lokalnämndens negativa kommunbidrag tas bort from 2022 som en konsekvens av de nya hyressättande 

principerna. 

- I enlighet med de nya hyressättande principerna räknar lokalnämnden inför 2022 upp sin självkostnadsnivå 

för påverkbara driftskostnader med 1,5 % per år. 

- Kommunledningen avsätter utrymme för att finansiera de investeringsrelaterade driftskostnaderna 2022 för 

grund- och förskole nämnden att avropa. Prognosen pekar mot en volym om ca 120 miljoner kronor. 

- Lokalnämnden erhåller de investeringsvolymer som nominerats för att finansiera det underhållsbehov 

(reinvesteringar och ersättningsinvesteringar) som stadens verksamhetslokaler är i behov av. 
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11 Miljö- och klimatnämnden 

11.1 Inledning 
Detta dokument utgör miljö- och klimatnämndens verksamhetsnominering inför 2022. 

Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning (9 §) och Göteborgs Stads riktlinje 

för styrning, uppföljning och kontroll (10 §) anger när det gäller framtagande av en verksamhetsnominering 

att: 

"Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett 

underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna 

verksamhetsnominering skall beslutas av nämnden i april månad. Nomineringen skall överlämnas till det 

politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka skall bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad." 

Inför arbetet med verksamhetsnomineringar 2020 gav stadsledningskontoret följande kompletterande 

vägledning: 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag. I det fall frågan handlar om andra 

nämnder, skall samverkan med dem ske, innan nomineringen genomförs. 

• Staden står, likt kommunsverige i övrigt, inför (betydande) utmaningar med avseende på 

kompetensförsörjning och finansiering. Det innebär att det årliga budgetarbetet framöver behöver adressera 

frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka förutsättningarna att göra detta behöver 

hela organisation bidra med att lämna förslag på hur detta kan ske. Respektive nämnd behöver då bidra med 

vad nämnden ser kan förändras i nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget kring nämndens uppdrag bör framgå. 

• Hur arbetar nämnden idag med effektiviseringar? Vilka effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat 

utifrån möjligheter till digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Nomineringen avser såväl drift som investeringsverksamhet. De berörda nämnder som har investeringar 

lämnar till stadsledningskontoret investeringsnomineringar på tio års sikt i excelmall samt worddokumentet i 

februari i enligt med tidigare information. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och allt för öppna formuleringar år 

svåra att ta hand om. Den centrala budgetprocessen innehåller väldigt mycket material att ta till sig. Det 

innebär att det är önskvärt att vara kortfattad så långt det går. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för att 

bifogas Förutsättningar för budget 2021-2023 för Göteborgs stad. Nämnden beslutar lämpligen om 

omedelbar justering i det fall nämndens beslut sker i slutet av april månad. 

Några ytterligare instruktioner har inte kommit för årets nomineringar. 
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Detta dokument utgör således miljö- och klimatnämndens verksamhetsnominering inför 2022. Som grund för 

de fem verksamhetsnomineringar som presenteras i kapitel 3 ligger nämndens reglemente, 

kommunfullmäktiges budget för 2021, nämndens budget och verksamhetsplan för 2021 samt förvaltningens 

behovsutredning (bilaga) för de kommande tre åren (2022-2024). Behovsutredningen presenteras som ett 

eget ärende för nämnden på nämndens sammanträde den 20 april (Dnr 2020-19040). 

11.2 Miljö- och klimatnämndens uppdrag 
Reglemente, mål och uppdrag  

Det kommunala ändamålet för miljö- och klimatnämnden lyder: 

”Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

och ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.” 

För att nämnden framgångsrikt ska kunna bedriva detta arbete behöver alla inom miljö- och klimatnämnden, 

det vill säga politiker, chefer och medarbetare, förhålla sig till och förstå innebörden av uppdraget så som det 

beskrivs i nämndens reglemente. Reglementet pekar ut de myndighetsuppdrag som nämnden har ansvar för 

med miljöövervakning, tillsyn enligt miljöbalken, kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, tillståndsgivning 

och tillsyn enligt alkohollagstiftningen och tobakslagstiftningen, samt tillsyn enligt andra lagar, som lagen 

om receptfria läkemedel och lagen om sprängämnesprekursorer. 

Reglementet pekar utöver detta ut nämnden som den med övergripande ansvar för miljö- och klimatfrågorna 

i staden genom att vi förväntas ”driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling”, ”samordna det av stadens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets 

havsmiljödirektiv och vattendirektiv”, ”utveckla stadens energi- och klimatrådgivning” och ansvara för 

stadens energiplan 

Samtidigt som reglementet med sin ändamålsparagraf och sina mer specifika skrivningar om nämndens 

uppdrag, ger en viss vägledning, så finns det också andra mål och uppdrag som nämnden ska förhålla sig till 

och som nämnden kan förväntas arbeta emot. Här kan nämnas tillståndsmål som FN:s globala hållbarhetsmål 

och det nationella miljömålssystemet. Men självklart också målen i det nya lokala miljö- och 

klimatprogrammet, och de verksamhetsmål som Livsmedelsverkets har beslutat om för livsmedelskontrollen. 

För att precisera och konkretisera den prioritering som respektive nämnd och bolag ska göra det kommande 

året, inom ramen för sitt reglemente/ägardirektiv, beslutar kommunfullmäktige om en budget för Göteborgs 

Stad. Kommunfullmäktiges budget är således Göteborgs Stads övergripande styrdokument. 

I Göteborgs stads budget för 2021 finns tre övergripande mål. Dessa gäller för stadens samtliga nämnder och 

styrelser: 

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför 

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 

• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

De tre övergripande målen har konkretiserats med 15 övergripande verksamhetsmål med tillhörande 

indikatorer och målvärden. Tolv av dessa verksamhetsmål benämns bara som verksamhetsmål, medan tre av 

dem också är så kallade organisatoriska mål. De senare är riktade inåt organisationen. Av 

kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet utifrån 

dessa verksamhetsmål. 
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Sju av verksamhetsmålen är utpekade som mål som miljö- och klimatnämnden särskilt ska beakta att 

nämndens arbete bidrar till att de nås. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer målvärden och 

indikatorer för dessa mål. Det är också kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som gör uppföljning av 

måluppfyllelse. För de organisatoriska målen ska dock nämnder och styrelser gör uppföljningen av målen. 

Denna uppföljning ska göras utifrån de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och målvärdena. 

Målvärdena kan dock om så är passande anpassas till nämndens verksamhet, vilket miljö- och 

klimatnämnden gjorde i sin budget för 2020 respektive 2021. 

Till detta finns också verksamhetsmål som är specifika för respektive nämnd och styrelse. 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2021 beslutat om fyra nämndspecifika mål för miljö- och 

klimatnämnden. Respektive nämnd och styrelse beslutar själv om lämpliga indikatorer och målvärden för att 

följa graden av måluppfyllelse för dessa mål. 

Nämnden beslutade också i sin budget för 2021 om fyra nämndmål. Ett av dessa bygger på uppdragen i 

reglementet medan de tre andra syftar till att konkretisera arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och 

bidra till att det strategiska utvecklingsmålet "stadens bästa arbetsplats" kan nås. 

Behovsutredning 2022-2024 

Förvaltningen presenterar i sin behovsutredningen för 2022-2024 förslag på 47 uppdrag som nämnden bör 

rikta till förvaltningen att genomföra under 2022. 

Utgångspunkt har varit de mål, med indikatorer och målvärden som presenteras ovan. Nämndens reglemente 

har utgjort ett ramverk för prioriteringarna, inklusive de lagkrav som finns för verksamheten. De lagstadgade 

kraven på att den operativa tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet 

för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken, respektive att kontrollmyndigheten (här miljö-och 

klimatnämnden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll, genomförs genom denna 

behovsutredning. De kommer i ett senare skede att konkretiseras i form av en tillsynsplan respektive en 

kontrollplan. 

Som komplement till detta har förvaltningen också genomfört omvärldsbevakning av hur andra arbetar. Vi 

har studerat resultaten av vår och andras miljöövervakning liksom av vår miljötillsyn och vår 

livsmedelskontroll. Resultaten av de utredningar som vi har presenterat för nämnden under de senaste åren 

har beaktats, liksom stadens styrande dokument med relevans för miljö- och klimatområdet. 

Förvaltningsledningen har också på ett systematiskt sätt genomfört en nulägesanalys för att identifiera 

förvaltningens interna utvecklingsbehov. 

Allt detta sammantaget har resulterat i förvaltningens behovsutredning för 2022- 2024, med som sagt förslag 

på 47 uppdrag att rikta till förvaltningen inför 2022. 
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11.3 Verksamhetsnominering inför budget 

2021-2023 
Miljö- och klimatnämnden föreslår följande fem verksamhetsnomineringar: 

• Gemensam hantering av miljödata i staden  

• Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer  

• Minska omfattningen av livsmedelsbedrägerier  

• Visualisering av miljödata  

• Utveckling av nya indikatorer kopplade till miljö- och klimatprogrammet 

Ekonomiska konsekvenser 

Miljöförvaltningen bedömer att den sammanlagda kostnaden som är förenad med dessa nomineringar uppgår 

till cirka sex miljoner kronor. 

11.3.1 Gemensam hantering av miljödata i staden 

11.3.1.1 Beskrivning 

Förslaget innebär att miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera en gemensam hantering av 

miljödata i staden. 

En ny miljöstyrning håller på att införas i Göteborgs Stad, med ett nytt miljö- och klimatprogram och ett 

miljöledningssystem som ska användas som ett verktyg för att kunna nå målen i det nya programmet. 

Miljöförvaltningen är ett centralt nav i att ta fram, implementera och driva samt samordna miljöstyrningen. 

Miljöförvaltningen ansvarar också för en stor del av stadens miljöövervakning. Både inom miljöstyrningen 

och miljöövervakningen samverkar vi med andra förvaltningar och bolag och ser ett stort värde i att kunna 

hantera stadens miljödata i gemensamma system. 

I Göteborgs Stads budget för 2021 framgår vilka prioriteringar som politikerna har beslutat om ska styra vårt 

arbete med digitalisering. Här framgår bland annat att: ”Staden behöver ta vara på digitaliseringens 

möjligheter som förenklar administration och som skapar utrymme för stadens chefer och anställda att 

fokusera på sina huvuduppgifter. Ökad digitalisering bidrar även till öppenhet och transparens för 

göteborgarna.” Konkret till miljö- och klimatnämnden skriver de också under rubriken kvalitativa och 

tillgängliga data: ”För att Göteborgs Stad ska nå målet om en temperaturökning som inte överstiger 1,5 

grader behöver stadens alla förvaltningar och bolag minska sina utsläpp. Staden behöver samla in och 

tillgängliggöra miljödata. Först när staden har god kännedom om miljötillståndet i staden går det att hitta 

lämpliga åtgärder samtidigt som dataserier gör det möjligt att se om en åtgärd haft önskad effekt eller ej. 

Det ställer också krav på uppföljning och kontroll av stadens miljömål för att på så sätt säkra att staden 

tillsammans arbetar för ett hållbart samhälle.” 

finns således ett uttalat behov i staden att på ett effektivt sätt samla in, lagra, analysera och tillgängliggöra 

miljödata från och till stadens verksamheter. Under 2021 undersöks möjliga lösningar för staden-gemensam 

digital hantering av våra miljödata. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för datainsamling, analys och 

tillgängliggörande av data som genereras genom bland annat pågående miljöövervakning, men också för de 

data som nyttjas i uppföljningen av miljö- och klimatprogram och annan uppföljning i 

miljöledningssystemet. Gemensam miljödatahantering förväntas leda till effektivare arbetssätt och ökad 

kvalitet på de miljödata som används i staden, och därmed också i de beslut som grundar sig på dessa data. 
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Nästa steg är att under 2022 börja implementera de lösningar som bedöms vara bäst för Göteborgs Stad. I det 

föreslagna uppdraget ska det således ingå att implementera de IT-system för lagring, analys och 

tillgängliggörande av miljödata som identifieras i det nu pågående arbetet. Det ska också ingå att säkerställa 

att dessa tas i användning av alla relevanta aktörer. Vidare ska det skapa en organisation för hanteringen av 

miljödata i staden. 

11.3.1.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Behov 

• Att samla in, lagra, hantera, analysera och presentera miljödata avseende Göteborgs Stad. Detta 

behov finns inom såväl miljöövervakning och miljömålsuppföljning som inom ramen för det nya 

miljöledningssystemet. 

• Informationen ska användas i stadens egen organisation och det skulle vara ett mervärde om den 

även kan nyttjas av externa intressenter i form av öppen data. 

• Att följa upp åtgärder hos förvaltningar och bolag för att nå stadens lokala miljömål samt notera 

avvikelser med mera inom ramen för miljöledningssystemet. 

• Ett tänkt lösning skulle kunna bestå av olika databaser, applikationer för analys och en portal för 

presentation. 

• Sannolikt behöver flera system kombineras för att uppnå det vi behöver. 

Förväntade nyttor 

• En mer djupgående uppföljning och analys inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, 

som kan påvisa effekterna av det samlade miljöarbetet i staden 

• Högre kostnadseffektivitet då mindre tid kan läggas på att leta efter data. 

• Alla har alltid tillgång till aktuella data, vilket minskar risken för användning av inaktuell data. 

• Stöd i styrningen av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, så att resurser kan avsättas 

där de gör mest nytta 

• Effektivare revisionsarbete. 

• Bolagen och förvaltningarna får en bättre helhetsbild och en tydlig avvikelsehantering. 

Resursbehov 

Uppskattningsvis behövs under 2022 en årsarbetare för arbetet med att upphandla och implementera 

systemlösningar. Behovet av övriga kostnader framförallt för inköp av system med anpassningar är i 

storleksordningen en miljon kronor. Fortsättningsvis, från 2023, behövs resurser för fortsatta 

systemkostnader samt för systemförvaltning. 

11.3.1.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Många andra förvaltningar och bolag behöver involveras i arbetet för att säkerställa att de viktigaste behoven 

hanteras och identifiera möjliga synergier. Särskilt behöver nämnden för Intraservice involveras. Kanske är 

de en framtida ägare och förvaltare av den gemensamma lösningen. Intraservice har idag det utpekade 

ansvaret för merparten av leveranserna av de kommungemensamma administrativa tjänsterna och driver de 

stora gemensamma digitaliseringsprojekten i staden. I upphandlingsskedet behöver sannolikt även 

förvaltningen för inköp och upphandling rådfrågas. 

I implementeringen ingår, förutom att anpassa och installera den nya lösningar, även att lära upp kollegor i 

staden och få dem att använda systemen. 
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11.3.2 Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer 

11.3.2.1 Beskrivning 

Förslaget är att miljö- och klimatnämnden får fortsatt uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 

100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europe. 

Detta är ett pågående uppdrag, som behöver fortsätta också under 2022. 

Ett led i att göra Göteborg konkurrenskraftigt som en av de 100 städerna är att, utöver det arbete som pågår 

och utvecklas, satsa på att pröva att åstadkomma hävstång i genomförandet med hjälp av en 

klimatomställningsfunktion. Funktionen prövas som en pilot under 2021. Detta arbete kommer dock inte 

vara avslutat vid årsskiftet. Tvärtom går det förhoppningsvis in i en ny fas i början av 2022 då EU förväntas 

påbörja de första förhandlingarna om "City Climate Contracts" med utvalda städer. i arbetet har vi också 

sedan 2020 ett nationellt klimatkontrakt att arbeta vidare med och utveckla, som stöd både för att bli en av 

EU.s städer, men också som utgångspunkt för samlat nationellt stöd. 

Också under 2022 kommer det således behövas en fortsatt utveckling av konceptet klimatkontrakt på 

nationell och europeisk nivå, samt att fortsätta arbetet med att utveckla och nyttja en 

klimatomställningsfunktion för att på ett effektivt sätt implementera en ny typ av styrning och ledning i 

staden med syfte att öka takten i klimatomställningen. 

11.3.2.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Resursbehovet för det arbetet som ska bedrivas under 2022 uppskattas till sammantaget en årsarbetare på 

miljöförvaltningen. Utöver detta allokeras också resurser från medverkande förvaltningar och bolag samt 

extern-finansiering av olika slag. 

11.3.2.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

I detta uppdrag samverkar förvaltningen med flera av stadens förvaltningar och bolag. Uppdraget har både en 

ansats på bredden, för att nyttja Göteborgs olika möjligheter att positionera sig. I detta är ett större antal 

förvaltningar och bolag involverade där Göteborgs stads kontor i Bryssel har en särskild roll. 

I dagsläget deltar Business Region Göteborg och Göteborgs Energi aktivt i arbetet med att utveckla 

klimatomställningsfunktionen och Johanneberg Science Park leder ett av delprojekt inom arbetet med 

stadens innovationsplattform (finansierat av Vinnova) med koppling till klimatomställningsfunktionen. 

11.3.3 Minska omfattningen av livsmedelsbedrägerier 

11.3.3.1 Beskrivning 

Förslaget är att miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att minska omfattningen av 

livsmedelsbedrägerier. 

Livsmedelsbedrägerier handlar till exempel om försäljning av ommärkta varor (nytt datum), om att ge 

felaktig information om produkter, sälja produkter som innehåller otillåtna tillsatser, eller produkter som 

saknar möjlighet att spåra deras ursprung enligt lagstiftningens intentioner, med mera. 
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Enligt kontrollförordningen ska förvaltningen som kontrollmyndighet genomföra kontroller med 

regelbunden och lämplig frekvens för att identifiera avsiktliga överträdelser av livsmedelslagstiftningen, 

avvikelser som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande. I dagsläget har förvaltningen inte 

effektiva arbetssätt för att möta kontrollförordningens krav, och således finns det ett behov att utveckla 

sådana. 

11.3.3.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Under 2021 genomför revisorer från DG Sante F, EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och 

livsmedelssäkerhet, en revision med fokus på just pågående kontrollarbete för att minska antalet 

livsmedelsbedrägerier. Deras rapport kommer att utgöra ett underlag för att utveckla arbetet med 

livsmedelsbedrägerier framöver på förvaltningen. 

Redan nu kan nämnas att vi behöver utveckla vår kontrollmetodik genom att införa nya, kompletterande 

kontrollmetoder och kompetensutveckling, att vi behöver utveckla sanktioner och åtalsanmälan så att det blir 

verkningsfullt. 

Detta utvecklingsarbete kräver resurser motsvarande en årsarbetare, som behöver finansieras med 

kommunbidrag eftersom det inte kan finansieras med taxor. 

11.3.3.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Detta uppdrag är ett bidrag till ett förbättrat företagsklimat i Göteborg. Minskat antal livsmedelsbedrägerier 

bidrar till mindre risk för människors hälsa, men också till minskat fusk och osund konkurrent mellan stadens 

livesmedelverksamheter. En naturlig samarbetspartner är därför Business Region Göteborg (BRG). 

11.3.4 Visualisering av miljödata 

11.3.4.1 Beskrivning 

Förslaget är att miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete så att vår egen 

miljödata kan visualiseras på bästa möjliga sätt. 

Miljö- och klimatnämnden har som mål att öka miljöövervakningens nytta och relevans, så att resultaten från 

miljöövervakningen används och i slutändan bidrar till att miljömålen nås. Med utgångspunkt i detta mål, 

och våra uppdrag att genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan (luft, buller och 

ekologisk miljöövervakning), planen för digitalisering och IT samt uppdraget att ta fram en stadengemensam 

miljöövervakningsplan, ser förvaltningen ett behov för att ta ett helhetsgrepp och arbeta vidare med att 

visualisera miljödata för att öka synergier i staden och nationellt .Till exempelvis utökad visualisering av 

miljödata i kartformat (GIS) eller som öppna data. 

11.3.4.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Det uppskattade resursbehovet är en årsarbetare med GIS kompetens. 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  103 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

11.3.4.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Samverkan behöver ske framförallt med Byggnadsnämnden och Trafiknämnden för att säkerställa att 

visualiseringen av miljödata från miljöövervakningen verkligen kommer till nytta i stadens planering. 

Samarbete behövs också med Nämnden för Intraservice och Nämnden för konsument- och medborgarservice 

för att samordna utvecklingen med stadens generella utveckling inom öppen data och visualisering. 

11.3.5 Utveckling av nya indikatorer kopplade till miljö- och 

klimatprogrammet 

11.3.5.1 Beskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 om ett nytt miljö- och klimatprogram. 

I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också att: 

"Trafiknämnden, Inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder och styrelser får i uppdrag att 

inom ramen för programmet prioritera arbetet med att få fram nuläge för indikatorer där det saknas för att 

möjliggöra uppföljning av måluppfyllelse. Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas framme 

senast under 2022." 

För miljö- och klimatnämnden handlar detta om målet Naturen och därunder delmål 1. Göteborgs Stad 

sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas. 

Den indikator som där kräver utveckling är indikator nummer 4: Andel ansvarsbiotoper med 

naturvårdsinriktad skötsel och andel med formellt skydd, totalt samt på kommunal mark. 

Denna indikator saknar delvis nuläge. Det är den delen som handlar om naturvårdsinriktad skötsel. 

Utgångspunkten i förslag till program var att ta fram ett nuläge till 2025. Med anledning av arbetet ska 

avslutas under 2022 föreslår förvaltningen denna verksamhetsnominering. Arealen ansvarsbiotoper i 

Göteborg är utifrån dagens kunskap drygt 11 000 hektar, varav cirka 2 250 hektar landmiljöer. 

11.3.5.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen bedömer att en fältinventering med stickprovsmetodik kan ge ett nuläge under 2022 för de 

biotoper som är skötselberoende. Vi beräknar resursbehovet till en tillfällig resurs motsvarande en 

heltidstjänst under 2022. 

Inom ramen för detta kan även befintliga arealer finjusteras utifrån exploateringar och avverkningar sedan 

senaste inventeringen. Upplägget förutsätter att planerad miljöövervakning utförs enlig förvaltningens 

miljöövervakningsplan som ett komplement för de delar där inte stickprov är tillämpligt (till exempel marina 

ansvarsbiotoper). 

11.3.5.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Samverkan behöver ske med Fastighetsnämnden och Park- och naturnämnden som är de stora förvaltarna av 

kommunal mark. Det kan även vara aktuellt med samverkan med andra förvaltare om de har arsvarsbiotoper 

på sina marker till exempel Lokalnämnden eller bostadsbolagen. 
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11.4 Effektiviseringar och ökad 

intäktsfinansiering 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att minska ambitionerna utifrån det grunduppdrag som 

miljö- och klimatnämnden har. 

Göteborgs Stad växer och kommer fortsätta att växa de kommande åren. Detta gör att behoven av tillsyn och 

kontroll enligt miljöbalken, livsmedels-, alkohollags- och tobakstiftningarna, samt de andra lagstiftningar 

som nämnden har ansvar för att bedriva tillsyn inom, kommer att öka som en konsekvens av en större stad 

med fler boenden, besökare och företag. 

Motsvarade gäller för uppdraget att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Den 25 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt ambitiöst miljö- och 

klimatprogram. De tidigare miljömålen har inte nåtts, och för att staden ska kunna ta ansvar för kommande 

generationers livskvalitet, och bidra till att målen i såväl det nya miljö- och klimatprogrammet som i stadens 

budget för 2022 kan nås, så måste detta arbete intensifieras, inte minska. Implementering av det nya miljö- 

och klimatprogram och det stadengemensamma miljöledningssystemet, kommer på sikt att ha effekt. 

Förhoppningsvis i form av en relativt snabbt märkbar effekt i positiv inriktning. Men om det ska bli en 

realitet så måste miljö- och klimatnämnden snarare intensifiera sitt arbete och öka ambitionerna, istället för 

att minska dem. 

Förvaltningen har under 2020 sett över möjligheten att avsluta uppdrag som kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen har riktat till nämnden genom åren. Detta enligt de skrivningar som finns i Göteborgs 

Stads budget för 2020. Här kan förvaltningen konstatera att det inte längre finns uppdrag som riktats till 

nämnden och som borde ha varit avslutade men inte är det. Det finns i dagsläget inget uppdrag som 

förvaltningen arbetar med som inte finns med som ett uppdrag i budget 2021, det vill säga som är ett 

pågående aktivt uppdrag. 

Förvaltningen konstaterar vidare att det är fullt möjligt och ytterst relevant att göra ytterligare 

effektiviseringar i våra processer och arbetssätt. Detta med syftet att minska nämndens behov av 

kommunbidrag. När det gäller effektivisering av processer och arbetssätt så ska dessa säkerställa att 

uppdragen blir genomförda effektiv och rättssäkert, samtidigt som förvaltningen tar betalt i enlighet med 

lagstiftarens intentioner. Parallellt med detta syftar arbetet till att minska efterfrågan på stöd. Det handlar om 

det interna stödet från till exempel registratur och jurister, men också det stadeninterna stödet från till 

exempel Kontaktcenter. Om färre verksamhetsutövare vänder sig till Kontaktcenter för att få information så 

sparas resurser. Detta kan uppnås med till exempel bättre information på goteborg.se och bättre e-tjänster. 

Detta kompletterat med en ökad lösningsgrad hos Kontaktcenter skulle spara resurser på förvaltningen. Ett 

arbete som pågår och som måste fortsätta framöver. 

Under de senaste åren har förvaltningen gjort en medveten och systematisk satsning på att driva och delta i 

externt finansierade utvecklings- och innovationsprojekt, med tydligt fokus på att projekten ska bidra direkt 

till pågående uppdrag och verksamhet. Ett konkret exempel som har ytterst stor potential för hela stadens 

klimatomställning är klimatkontraktet. I nuläget finns det potential för två typer av klimatkontrakt, ett 

nationellt och ett med EU. Om detta arbete blir framgångsrikt kan det komma att innebära betydande bidrag 

till finansieringen av Göteborgs Stads klimatomställning. 

11.5 Bilaga 
Se Bilaga 1 Behovsutredning 2022-2024 
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12 Nämnden för Arbetsmarknad och 
Vuxenutbildning 

12.1 Nomineringsunderlag inför budget 

2022 
Nomineringsunderlag 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, vilka antogs den 12 september 2019 

(§28), anges följande i paragraf 10: ” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda 

ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande 

års nämndbudget. 

Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Förvaltningens förslag till verksamhetsnomineringar återfinns nedan. 

Omvärldsrapport 

Till detta kommer förvaltningens omvärldsrapport vilken muntligen kommer att föredras på aprilnämnden  

kommer att överlämnas skriftligt till nämnden i juni. 

  

12.2 Omvärld och konjunktur 
Utöver pandemins direkta effekter för hälso- och sjukvård, äldreomsorg mm så påverkas också länders, 

företags och privatpersoners ekonomi. På sikt finns också risk för ökad ohälsa och en ökad social 

problematik då såväl pandemin som dess konsekvenser drabbar individer och grupper olika. 

Sverige är i ett mycket allvarligt läge som överträffar finanskrisen och arbetslösheten har under 2020 ökat 

kraftigt i landet i spåren av Coronapandemin. Inte minst gäller det ökningar av arbetslösheten hos yngre och 

hos utrikes födda. Även långtidsarbetslösheten (mer än ett år) har sett kraftiga ökningar. Följande bilder 

illustrerar utvecklingen det sista året. 
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Samtidigt har arbetslösheten också ökat hos personer med såväl gymnasial- och eftergymnasial utbildning i 

en omfattning som inte skådats på minst ett decennium. Exempelvis så har antalet som gick ut gymnasiet 

våren 2020 och numera är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat kraftigt jämfört med 2019. 

 

Då nämnden tillika är arbetslöshetsnämnd innebär det ett särskilt ansvar för att ta de initiativ som krävs för 

att främja sysselsättningssituationen och förebyggande arbetslöshet. 
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Inflödet till kompetenscenter från stadsdelarnas försörjningsstöd har dock inte ökat som förväntat under 

hösten 2020 och deltagarantalet på kompetenscenter har totalt varit lägre under 2020 än föregående år. Inte 

heller försörjningsstödet i staden har ökat nämnvärt i förhållande till den kraftigt ökade arbetslösheten. 

Men det finns en stor risk att stadens försörjningsstöd kan komma att påverkas i form av fler sökande i en 

nära framtid men också på grund av en ökad långtidsarbetslöshet. Nu möter förvaltningen personer som har 

en gymnasieutbildning med flera års arbetslivserfarenhet men som vi inte mött i våra verksamheter på många 

år – och som kanske inte har a-kassa. Till dem kommer också de personer som precis har etablerat sig som 

nu tappar timanställningar och liknande och slutligen en grupp långt ifrån arbetsmarknaden som vi arbetet 

med länge som nu får väldigt svårt att komma in. 

Till det kommer den grupp unga vuxna som varken arbetar eller studerar och de som gått ut gymnasiet utan 

fullständiga betyg. 

Regionalt kompetensråd 

Sedan ca 1,5 år tillbaka finns ett regionalt kompetensråd som samordnas av GR. Det har spelat en viktig roll 

för både kommunikation och insatser under 2020. 

Omställningsgrupp har bildats 

Flera branscher är särskilt utsatta såsom besöksnäring med hotell och restaurang och fordonsindustri. 

Förvaltningen arbetar därför bl.a. med olika omställningspaket och dialog om olika åtgärder med olika 

branscher såsom industri och fordon samt besöksnäringen. 

Förvaltningen har också veckokontakt med Arbetsförmedlingen och följer utvecklingen i form av varsel och 

liknande. 

En förvaltningsövergripande omställningsgrupp har skapats, vilken samordnar och tar fram insatser. De har 

främst vänt sig till personer som varit permitterade, varslade och under uppsägning. Denna målgrupp är ny 

då den arbetande befolkningen normalt inte får del av förvaltningens insatser. Arbetet sker bland annat via en 

dialog om åtgärder med olika branscher såsom industri och fordon samt besöksnäringen. Totalt ha ca 2700 

personer nåtts av dessa insatser under 2020 och arbetet fortsätter under 2021. 

Arbetsförmedlingens roll 

Under juni månad förväntas en departementsskrivelse som närmare skall beskriva det fortsatta reformarbetet 

av Arbetsförmedlingen. Förenklat förväntas den del av Arbetsförmedlingen som arbetar med arbetssökande 

läggas ut på externa aktörer genom en kombination av upphandlad verksamhet och LOV. 

Viss försöksverksamhet har pågått i landet inför reformen men inte i Göteborg enligt den så kallade KROM-

modellen. 

Förvaltningen gör antagandet att någonstans mellan 50-70 kompletterande aktörer i ett inledande skede 

kommer att vilja etablera sig i Göteborg enligt det nya arbetssättet. Kommunen kommer här att behöva 

identifiera ett nytt sammanhang för de målgrupper som är i behov av mycket stöd och långsiktig planering 

för att kunna nå egen försörjning eller egenfinansierade studier. Det kan gälla personer som är nyanlända, 

funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa där kommunen kan behöva skapa strukturerade samarbeten med 

Arbetsförmedlingen inom ramen för dess nya uppdrag. Jobbspår och intensivår är två tydliga exempel på 

samarbeten. 

Upphandlingen ger möjligheter 

Då förvaltningen nyligen genomfört en upphandling som innebär bättre och för förvaltningen förmånligare 

avtal från halvårsskiftet 2020 har det öppnats en möjlighet att genomföra åtgärder för att hantera den aktuella 

situationen som beskrivs ovan inom den budgetram som givits av kommunfullmäktige. 
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12.3 Relationer inom staden 
Det har funnits gränssnitt mot främst stadsdelarna som varit under diskussion sedan 

arbetsmarknadsuppdraget tillfördes förvaltningen 2015. Främst kring personer i behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

I stadens nya organisation finns det goda möjligheter att ta ett grepp på olika frågor som exempelvis 

ovanstående. Men samarbetet och kontaktytan med de fyra socialförvaltningarna, förvaltningen för 

funktionsstöd samt samordningsförbundet kräver en samsyn kring arbetssätt och en gemensam 

målgruppsanalys. 

Det finns etablerade samverkansytor för att skapa samsyn. Det finns också möjlighet att gemensamt och 

konkret arbeta med frågor. 

12.4 Digitalisering 
Pandemin har synliggjort behovet av att öka takten när det gäller digitalisering, men förvaltningen ser också 

att detta är en samhällsutmaning som skulle behöva hanteras på ett mer enhetligt sätt. 

Arbetssökande individer behöver rustas digitalt och många saknar tillgång till grundläggande utrustning i 

form av en smartphone eller en dator för delta i digitala aktiviteter. Det är den enskildes ansvar men många 

kan inte lösa detta på egen hand, och det får stora konsekvenser bland annat för möjligheterna att komma in 

på arbetsmarknaden. Detta bidrar till ett ökat utanförskap för många i samhället. 

Kompetenscenter har sedan verksamheten startade arbetat med att rusta deltagare med språkhöjande insatser 

för att öka den kommunikativa förmågan och därmed anställningsbarheten. Verksamheten har också erbjudit 

ett antal deltagare årligen att genomgå en utbildningsinsats när det gäller datafärdigheter så att människor får 

grundläggande kunskaper in i det digitala samhället. Behovet i samhället är stort, både bland utrikesfödda 

med en kortare skolgång, men också hos svenskfödda ofta lite äldre personer som aldrig riktigt deltagit i den 

digitala utvecklingen. 

Det saknas både lokalt och nationellt en tydlig strategi för hur digitaliseringen ska gå till och detta bidrar till 

ett ökat utanförskap för många i samhället. Satsningar på språk och digital användning bidrar till att ge 

människor mer jämlika livsvillkor. Förvaltningen ser också att enskilda verksamheter i kommunen får ta ett 

större ansvar för denna grupp och att en samling med berörda myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Statens servicecenter parallellt med ett antal kommunala verksamheter hade varit 

angeläget. 

12.5 Andra frågor för politiskt 

ställningstagande 

12.5.1 Kommunen som arbetsgivare 

Kommunen behöver hitta ett sätt att erbjuda den enskilde arbete efter en avslutad arbetsmarknadsanställning. 

I nuläget är det för få som anställs även om det finns behov av arbetskraft i stadens förvaltningar. 
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Det finns också ett ökande behov av att få möjligheten att få en arbetsmarknadsanställning. Anställningarna i 

arbetslag inom Park och Naturförvaltningen leder till att man under en längre tid får träna på att vara i ett 

arbete. Det skulle vara positivt om fler förvaltningar skulle kunna erbjuda liknande anställningar. I andra 

sammanhang har förvaltningen haft samarbete kring grupper av ungdomar med exempelvis Idrotts och 

föreningsförvaltningen. 

12.5.2 Deltagare med funktionsnedsättningar 

En överhängande risk med en lågkonjunktur och en försämrad arbetsmarknad är att personer som redan 

under högkonjunkturen hade svårt att få ett arbete får ännu svårare. Arbetsgivare som varslar, rationaliserar 

och omstrukturerar verksamheten får nog inte ökade incitament för att anställa personer med 

funktionsnedsättning. 

Under lång tid har det varit stora utmaningar med att matcha funktionsnedsatta personer med arbetstillfällen 

på arbetsmarknaden. Detta kommer att försvåras vid en utdragen kris. 

Arbetsförmedlingen har ett antal stöd till personer med funktionsnedsättning såsom lönebidrag, offentligt 

skyddad anställning med flera. Dessa räcker inte och leder inte heller till en varaktig anställning. 

Om yrkesinriktad utbildning inom särskild utbildning ska vara ett sätt att skapa förutsättningar för 

sysselsättning för gruppen med funktionsnedsättning, så är det viktigt att såväl stadens arbetsgivare (inkl. 

kommunen), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samarbetar på ett bättre sätt än idag. Detta för att skapa 

en bra övergång från studier till arbetsmarknad. 

Politiska uppdrag är givna inom området och Programmet för full delaktighet adresserar också frågan om 

sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning. 

Förvaltningen upplever att det finns en problematik med att även om deltagarna gör ett bra jobb som behöver 

göras i verksamheten kan och/eller vill verksamheterna inte anställa dem. Dels beror det på resurser, dels på 

att de inte vill ha personalansvar. Förvaltningen efterlyser ett tydligare stadenövergripande direktiv i denna 

fråga som man kan luta sig emot. Direktiven borde vara skarpare än dagens och ”tvinga” verksamheterna att 

ta ett större ansvar för att rekrytera personer med funktionsnedsättning. 

12.5.3 Fortsatt satsning på unga 

IFAU:s rapport 2021:2 belyser hur coronapandemin påverkar barn och unga i Sverige. Man skriver att unga 

som kommer ut på arbetsmarknaden under en lågkonjunktur riskerar högre arbetslöshet och lägre inkomster i 

uppåt tio år efter examen jämfört med dem som har turen att påbörja sitt arbetsliv i en högkonjunktur. Det 

finns alltså starka skäl att tro att de unga kommer har det svårt på arbetsmarknaden under en lång tid 

framöver. Utifrån detta har förvaltningen startat en projektorganisation för unga med syfte att skapa insatser 

för unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Insatserna ska syfta till att så många ungdomar som möjligt ska få en 

sysselsättning under pandemin. Syftet är också att få ökad kompetens och möjligheter att få ett arbete eller 

börja studera. 

Satsningen behöver fortgå ytterligare en tid för att motverka arbetslösheten i åldersgruppen. 

Flera stadsdelar pekar på att sommarjobben blir viktigare än någonsin utifrån utsatthet i vissa familjer, 

ekonomisk situation och för att främja en meningsfull sysselsättning på olika sätt. 
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12.5.4 Vuxenutbildning som nationell och regional bas för 

kompetensförsörjningen till arbetslivet 

Jämfört med tidigare decennier så omfattar vuxenutbildningen idag en högre andel personer utan svenska 

som modersmål och med en kort tidigare skolbakgrund. Det innebär att målgruppen för vuxenutbildningen i 

dag är både större, mer heterogen och ser annorlunda ut än tidigare. 

Ny lagstiftning inom vuxenutbildningen uttalar tydligare än tidigare lagstiftning att den kommunala 

vuxenutbildningen ska vara en bas för nationell och regional kompetensförsörjning. Förändringen innebär att 

urvalsreglerna ändras från ”minst utbildning” till ”störst behov av utbildning”. 

Det kan innebära att personer med relativt lång utbildning kan komma att prioriteras högre om de bedöms ha 

ett stort behov av vuxenutbildning, exempelvis beroende på arbetslöshet i en bransch på nedgång. Det är inte 

givet vad ”störst behov av utbildning” står för, men det kommer förvaltningen att följa noggrant och 

samtidigt förbereda sig för en eventuellt annorlunda sammansättning av målgrupper inom 

vuxenutbildningen. 

Förvaltningen noterar också att det skett vissa förändringar inför de utbildningar som startat under 

hösten/vintern 2020. Det är fler som söker gymnasiala kurser, fler som väljer distansutbildning, men också 

att utbildningsnivån är högre än tidigare och yrkeserfarenheten är större. 

Bland de som har yrkeserfarenhet se man yngre vuxna, mellan 20 och 30 år, ofta kvinnor, som har haft 

arbete i bland annat handel och besöksnäring. Detta kan antas vara en direkt effekt av pandemin. Det finns 

också en ökning av personer som sagts upp från sina anställningar. De söker bland annat kurser för att få 

behörighet till vidare studier, men också kurser för att komplettera icke avslutade utbildningar. 

Det finns också ett behov inom yrkesutbildningar att elever ska ges möjlighet att fortsätta läsa svenska efter 

avslutat yrkespaket. Här krävs en samverkan med arbetsgivare. 

Förvaltningen ser att efterfrågan på distansstudier ökat och målgruppen som söker distansstudier har 

förändrats. Det finns ett behov av att upphandla en större volym på sikt, men också att se över en 

kombination av distansstudier med stödinsatser och eventuellt undervisning som kan ges på plats för att möta 

den nya och större målgruppens behov. Det innebär att flexibilitet i tid, rum och individanpassning är viktiga 

delar i en ny upphandling. Detta då det inte bara är distansstudier som behövs för att möta målgruppens 

behov. 

Vidare finns ett behov av förberedande utbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid. Exempel på 

det är en planering av sammanhållna grupper som läser sfi kombinerat med praktik, ev matematik för att vara 

bättre förberedda för en yrkesutbildning samt att erbjuda Sfi riktad mot vård samt barn och fritid. 

Det finns också ett eventuellt behov av en ändrad modell för avrop på sfi. Detta för att säkerställa 

fördelningen men också så att inte elever, som idag, antas varje vecka och stör studieron för lärare och 

elever. Exempelvis skulle antagning ungefär var tredje vecka vara lämpligare. 

 

12.5.5 Arbetsmarknadsinriktad rehabilitering 

I staden saknas en sammanhängande kedja med insatser för att rusta personer som står utanför 

arbetsmarknaden fullt ut. Det får till konsekvens att människor riskerar att få ett långvarigt behov av 

samhällets insatser. Forskning visar att människor behöver få tillgång till parallella insatser. Det är också 

viktigt att man möts av personer som tror på en och som har möjlighet att följa med på en individs resa en 

längre tid om det skulle behövas. 
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Kompetenscenter fyller en viktig funktion för många individer, men förvaltningen möts också av en 

socialtjänst som ofta uttrycker ”vi har ingen annanstans att skicka en person än till er”. Det innebär att ett 

antal personer egentligen skulle behövt en annan mer rustande insats före man på riktigt kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Detta är ett uppdrag som kompetenscenter inte har idag. 

Det saknas en verksamhet som ger dessa arbetssökande möjligheter att kunna delta i olika typer av 

motprestationsbaserade aktiviteter antingen i kommunens regi eller hos externa leverantörer. 
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13 Nämnden för funktionsstöd 

13.1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska ”Göteborgs stads nämnder 

skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en 

verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna 

verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

13.2 Förutsättningar 
Nämnden för funktionsstöd är nybildad sedan 4 januari 2021 och har ingående obalanser enligt nedan. Dessa 

ingående obalanser har beskrivits i nämndens budget 2021. 

Förvaltningen har i början av året arbetat med nulägesanalys av budget 2021 och åtgärder i samband med 

den första ekonomiuppföljningen och gör bedömning att det går att göra effektiviseringar i förvaltningen. 

Utfall av dessa effektiviseringar är dock osäkra i detta läge och därför innehåller förvaltningens förslag på 

verksamhetsnomineringar inga effektiviseringar av nämndens verksamheter.  

13.3 Verksamhetsnominering med påverkan 

på nämndens ansvar 

13.3.1 Bostadsförsörjning för alla 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för 

bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att leva i goda bostäder. 

En kommande översyn av planerande nämnder skulle kunna innebära en risk för att målgruppen personer 

med funktionsnedsättningar inte prioriteras. Den kommande nämndorganisationen för planerande nämnder 

behöver därför säkra prioritering för målgruppen personer med funktionsnedsättning och samordning för 

målgruppen kopplat till bostadsförsörjning behöver kvarstå i den kommande organisationen. 

Det handlar till exempel om arbetet med hemlöshet, byggande av bostäder med särskild service och 

kommunala kontrakt genom arbetet med F100. Dessa frågor behöver bli tydliga i det politiska uppdraget för 

kommande nämnder. 
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13.4 Verksamhetsnomineringar med 

budgetpåverkan för nämndens ansvar 

13.4.1 Ny hyresmodell 

Lokalförvaltningens bedömningar och första budgetversion pekar mot en kostnadsökning för nämnden för 

funktionsstöd med cirka nio procent (24 miljoner kr) mellan 2021 och 2022 vilket inte motsvaras av ökning i 

ram. 

Effekten av att staden omfördelar lokalkostnader och att nämnden för funktionsstöds hyresbestånd utgörs av 

mindre nybyggda lokaler blir kraftigt ökade internhyror jämfört med hyressättningen enligt den modellen 

som funnits hittills. Om inget tillskott för denna kostnadsökning tillfaller nämnden för funktionsstöd utifrån 

nya politiska beslut, kommer det innebära behov av anpassningar inom nämndens verksamheter och budget 

som idag läggs på verksamhet i form av personal eller annat kommer behöva läggas på ökade 

hyreskostnader. 

13.4.2 Tomställda lokaler 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 beslutades att det tidigare regelverket kring vem som finansierade 

stadens vakanta verksamhetslokaler skulle upphöra. I det förra regelverket tog staden centralt, via den så 

kallade lokalbanken, ett finansieringsansvar för halva hyreskostnaden. Från och med 2020 bär respektive 

nämnd, som inte längre har behov av en lokal, hela hyreskostnaden fram till att staden gemensamt beslutat 

kring lokalens framtid (rivning, försäljning eller fortsatt nyttjande inom staden). 

Det finns en risk i att ansvar för en lokal och budgeten inte hänger ihop då lokalförvaltningen ansvarar för 

uthyrning eller annan åtgärd för lokalen men inte längre belastas med några kostnader för tomställda lokaler. 

Styrgruppen för framtagandet av nya hyressättande principer för Göteborgs stad har lyft fram förslaget att 

alla lokalförvaltningens interna hyresgäster ska finansiera stadens vakanta lokaler solidariskt. Förslagsvis 

skulle kostnadsfördelningen för varje verksamhet utgå från den andel lokalyta som man nyttjar i relation till 

stadenstotalayta. Lokalförvaltningen kommer utifrån förslaget att under våren 2021 vara delaktiga i 

framtagandet av ett regelverk för en sådan hantering. 

Förvaltningen beräknar att helårkostnaden för tomställda lokaler uppgår till 3,5 miljoner kronor 2021. 

13.4.3 Standard i befintliga bostäder med särskild service samt 

öka andelen fullvärdiga lägenheter 

En andel av stadens bostäder med särskild service har en standard som inte är ändamålsenlig för de som bor 

där, för kommande målgruppers behov och/eller ur arbetsmiljöperspektiv. Det finns behov av åtgärder för att 

öka lokalernas funktionalitet, anpassa till dagens verksamhetskrav och därigenom bibehålla befintliga 

enheter och minska risken för avveckling av befintliga bostäder med särskild service. Nyexpansionen av 

bostäder med särskild service riskerar annars att enbart ersätta befintliga bostäder och inte korta kön till 

bostäder med särskild service. 
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Verksamhetnomineringen utgår från programmet för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar rättighetsområde 8.2 (stadens verksamheter ska systematiskt inventera och åtgärda 

identifierade hinder i bostäder) och 8.3 (vid större renovering verka för att öka antalet tillgängliga och 

användbara bostäder) för att personer med funktionsnedsättningar ska ha fungerande bostad på lika villkor 

som andra. 

En kartläggning av antalet icke-fullvärdiga lägenheter i bostäder med särskild har genomförts. Ett fyrtiotal 

enheter i stadens egna fastigheter har identifierades. Förvaltningen föreslår en initiering av detta arbete under 

2022 med målet att höja standarden på sex enheter som innehåller cirka fyrtio lägenheter. Arbetet kommer 

till exempel innebära att se till att samtliga lägenheter har kök för att öka möjligheten till självständighet hos 

den enskilde. Lokalförvaltningens underhållsplanering behöver utgå från behov från förvaltningen för 

funktionsstöd. 

Uppskattad kostnad för genomförande är cirka 10 miljoner kronor årligen. 

13.4.4 Brandskydd i bostäder med särskild service 

Ökade krav på skäligt brandskydd kan leda till att nämnden för funktionsstöd behöver genomföra 

säkerhetshöjande åtgärder i delar av det befintliga beståndet då krav är högre nu än när verksamheten 

uppfördes. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har sett ett behov att utreda huruvida stadens bostäder med särskild service 

har ett skäligt brandskydd. Med skäligt brandskydd avses såväl tekniska som organisatoriska åtgärder. 

Exakt vad detta innebär och i vilken omfattning det gäller vet förvaltningen inte i nuläget. Som information 

genomförde Malmö stad en liknade dialog med den lokala räddningstjänsten vilket ledde till en investering 

på cirka 88 miljoner i brandteknisk utrustning och förebyggande åtgärder. 

13.4.5 Digitalisering - förtätning av Wi-Fi 

För att kunna utveckla arbetssätt kring att stärka brukarens självständighet och stötta i att få ökad delaktighet, 

anpassad kommunikation, möjlighet till att påverka sitt vardagsstöd och att framföra åsikter är tillgång till 

digitala verktyg och ett mobilt arbetssätt avgörande. Förtätning och förstärkning av Wi-Fi inom 

förvaltningens verksamheter är en av grundförutsättningarna för att möjliggöra vidare verksamhets- och 

kvalitetsutveckling inom välfärdsteknik och digitalisering och genom det stärka brukarens självständighet. 

Verksamhetsnomineringen har utgångspunkt i programmet för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning rättighetsområde 2.1 (förstå information och uttrycka behov) och 2.2 (information och 

kommunicera med staden på lika villkor som andra) och i uppdrag från kommunfullmäktiges budget: 

Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att arbeta för att utveckla användandet av digitalisering och 

välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer med funktionsnedsättningar. 

Prioriteringen kring detta har sett olika ut i de tidigare stadsdelsnämnderna och social resursnämnd vilket gör 

att förutsättningarna i olika verksamheter och geografiska områden i staden är olika. Ett genomförande 

föreslås starta inom bostäder med särskild service och daglig verksamhet. 

Uppskattad kostnad för genomförande är 11 miljoner kronor. 
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13.4.6 God arkivvård och arkivlokaler 

Arkivlokalerna behöver anpassas och dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att myndighetsgränser utifrån 

sekretess- och personuppgiftshantering sker på rätt sätt.  

De åtgärder som kommer att föreslås kommer leda till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader för 

att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

Kostnader både för personal för att hantera de analoga handlingar och lokalkostnader för att hantera 

konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. 

Förvaltningens bedömning är att 2,5 miljoner kronor behöver tillskjutas nämnden under 2022 för att hantera 

avställningar. När det gäller ökade kostnader för lokalanpassning och inhyrning av arkivlokaler bedömer 

förvaltningen att nämnden behöver 500 tkr i ökad ram från 2022 och framåt. 

13.5 Verksamhetsnominering 

budgetjusteringar 

13.5.1 Budget för den kommunala hälso- och sjukvården 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso-

och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtalet för alla invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte 

har lagts på annan nämnd. 

I årets budget, för 2021, har ekonomiska medel för hälso- och sjukvårdsinsatser fördelats på både nämnden 

för funktionsstöd och nämnden för äldre samt vård- och omsorg. 

I budget för 2022 är det önskvärt att ansvar och budget följs åt, fullt ut. Det skulle innebära att äldre samt 

vård- och omsorgsnämnden får de ekonomiska medlen och utför insatser inom nämnden för funktionsstöds 

verksamheter. Fördelningsmodellen skulle göra det enklare att sätta individens behov i centrum oberoende 

av stadens organisatoriska struktur. Administrativa rutiner skulle dessutom kunna effektiviseras om medlen 

finns i en nämnd. 

13.6 Yttrande beslutat av nämnden för 

funktionsstöd 
Nämnden för funktionsstöd antecknade i samband med beslut om nämndens verksamhetsnomineringar 

yttrandet nedan: 

Yttrande angående förvaltningens nomineringsunderlag inför budget. 

Vi Socialdemokrater tycker att de förslag till verksamhetsnomineringar som förvaltningen föreslår är bra och 

tillräckliga för verksamhetsåret, särskilt som nämnden är ny och behöver tid att samordna och få rätt balans i 

verksamheterna som är spridda över hela staden. 
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Men vi skulle vilja framhålla och uppmärksamma förvaltningen om de svårigheter som personer med 

funktionsvariationer möter på arbetsmarknaden. Vi ser gärna att förvaltningen tar initiativ om att påminna 

övriga förvaltningar i Göteborg stad om att ge plats för de som av något skäl har svårt att finna sysselsättning 

på grund av sin funktionsnedsättning. 

Lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om möjligheten att leva ett självständigt liv. 

En förutsättning för att uppnå det, är att man har möjligheter till egen inkomst och deltagande i arbetslivet på 

lika villkor som alla andra. 

Den grupp som kanske har allra svårast att få en anställning på arbetsmarknaden är just personer med 

funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen har ett gemensamt ansvar för 

den här gruppen. Detta kräver att man samarbetar och att resurser avsätts. 

Att deltagandet i arbetslivet för gruppen ska öka är alla överens om, men få verkar vilja ta ansvar för att 

anställa. 

Göteborgs stad har ett stort ansvar att peka med hela handen till sina förvaltningar och bolag för att ta ansvar 

för detta. Det behöver utbildas handledare, för att på ett bra sätt kunna ta emot personer med 

funktionsnedsättning inom staden verksamheter, men framförallt behövs en mer positiv syn på att ta emot 

personer i verksamheten, även om man kanske inte är fullt fungerande. 
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14 Inköps- och upphandlingsnämnden 

14.1 Inledning 
Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska Göteborgs stads nämnder senast under 

mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april 

månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 

stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i 

maj månad. 

I samband med verksamhetsnomineringen inför 2021-2023 lyfte nämnden flera viktiga områden, vilka 

beskrivs kortfattat nedan. Förvaltningen kan konstatera att delar av nomineringarna tagits om hand i KF 

budget för 2021 och i den av KF antagna handlingsplanen för hur inköps- och beställarkompetensen i alla 

stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, vilket medför att förvaltningen inte ser behov av att 

nominera dessa områden på nytt. 

Handlingsplanen för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan 

förstärkas år 2021 kan, i samband med den pågående revidering av riktlinjen för inköp och upphandling som 

sker under 2021, till delar arbetas in i riktlinjen för att säkerställa kontinuitet i stadens inköpsarbete. 

Nomineringar som gjordes inför 2021 

Uppföljande roll 

Att det ges ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag på förändring av styrande dokument där det 

tydliggörs att Inköp och upphandling har en uppföljande roll. 

Organisering av inköp och upphandling 

Att alla förvaltningar och bolag har en utsedd ansvarig i ledande befattning och att alla förvaltningar och 

bolag under året utreder sitt operativa inköp och jämför det med Intraservice förslag. Den utsedde 

inköpsansvarig ska: 

• Ansvara för inköpsfrågor på respektive förvaltning och bolag 

• Ansvara för att driva utvecklingen av gemensam inköpsprocess på respektive förvaltning och bolag 

• Säkerställa samverkan inom inköpsområdet med andra förvaltningar och bolag 

Inköpsmognad 

Att respektive förvaltning och bolag får i ansvar att arbeta med att öka inköpsmognaden för sin 

inköpsverksamhet. Detta arbete måste utgå ifrån den process- organisations- och systemkartläggningen som 

Inköp och upphandling genomförde under 2019, men anpassat efter den egna förvaltningens eller bolagets 

aktuella situation. För de flesta är viktiga punkter bl.a. 

• Inköpsanalys 

• Mål- och nyckeltalsstyrning 

• Leverantörs- och avtalsuppföljning 

• Färre beställare i e-handelssystemet 

Gemensam avtals- och leverantörsdatabas 

Att alla förvaltningar och bolag får i uppdrag att inventera och samla samtliga aktuella avtal i en lokal 

databas i valfri IT-miljö, som ett förberedande steg mot att införa gemensamma avtals- och 

leverantörsdatabaser. 
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Digitalisering – grunddata 

Att Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och implementeringen av 

gemensam grunddata för inköp och rapportera om detta i ordinarie uppföljning. 

14.2 Förutsättningar 
Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet för Inköps- och upphandlingsnämnden. Nämnden ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med reglementet, lagstiftning, kommunfullmäktiges budget samt andra 

relevanta styrande dokument. 

Nämndens grunduppdrag består av tre delar; att ha ett huvudansvar för stadens inköpsprocess, att vara 

stadens inköpscentral samt att vara expertfunktion, rådgivare och konsult inom inköp och upphandling. 

Kommunfullmäktiges budget för 2021 innehöll ett kommunbidrag på 9 miljoner kronor till nämnden, vilket 

innebär en intäktsökning jämfört med 2020, då nämnden inte fick något rambidrag. Fullmäktiges budget 

innehåller även flera nya uppdrag för nämnden. 

14.3 Grunduppdrag 
Nämndens grunduppdrag beskrivs i reglementet för Inköps- och upphandlingsnämnden, och består av tre 

delar: att ha ett huvudansvar för stadens inköpsprocess, att vara stadens inköpscentral samt att vara 

expertfunktion, rådgivare och konsult inom inköp och upphandling. 

Huvudansvar för stadens gemensamma inköpsprocess 

Inköp och upphandling har ansvar för att leda, driva och utveckla stadens gemensamma inköpsprocess. Den 

gemensamma inköpsprocessen omfattar såväl strategiskt som taktiskt och operativt inköp. Det övergripande 

målet är att alla stadens organisationer ska ha en hög inköpsmognad och kontroll på sina inköp i samtliga 

delar av processen. 

Vara stadens inköpscentral 

I uppdraget att vara stadens inköpscentral ingår att ansvara för samordnad upphandling och att tillse att 

ramavtal finns för stadens beställare att använda, samt att förvalta och följa upp avtalen. Samordning sker 

oftast genom samordnad ramavtalsupphandling där avtal tecknas i eget namn, men det finns även andra sätt, 

till exempel dynamiskt inköpssystem (DIS) och samarbete med annan inköpscentral. 

Vara expertfunktion, rådgivare och konsult inom inköp och upphandling 

Denna del av Inköps- och upphandlingsnämndens grunduppdrag syftar dels till att vara expertstöd för 

Göteborgs Stads verksamheter genom att utbilda, svara på frågor kring ramavtalen och utföra konsulttjänster 

inom expertområdet, dels till att leda utvecklingen inom inköps- och upphandlingsområdet. 

14.4 Nomineringsfrågor 

14.4.1 Inköpscentralen som grossist 

I samband med Coronapandemin har försörjnings- och säkerhetsrisker kring inköp uppmärksammats, bland 

annat kopplat till utmaningarna för att säkra tillgången till personlig skyddsutrustning inom vård och omsorg. 
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Göteborgs stad har gjort ett stort arbete kring försörjningen av skyddsprodukter. Då ordinarie 

ramavtalsleverantör inte längre kunde leverera utifrån den starkt ökande efterfrågan gick stadsdelarna (under 

SDF Askim-Frölunda-Högsbos ledning) ihop för att samordna inköp av skyddsprodukter utanför ramavtal 

till sina verksamheter. 

En samverkan kring inköp av skyddsprodukter inom vård och omsorg har därefter vuxit fram mellan INK, 

SDF Askim-Frölunda-Högsbo (AFH), Göteborgs Stads Leasing (GSL) och stadsledningskontoret (SLK). 

INK har sedan mitten av mars 2020 bidragit med personella resurser som stöd till AFH. Sedan mitten/ slutet 

av april 2020 fördjupades samverkan ytterligare för att staden skulle kunna göra stora inköp och lättare 

kunna fördela skyddsutrustningen. Denna samverkan har i stora drag inneburit att: 

• Askim-Frölunda-Högsbo ansvarar för behov, kravställning och beställning samt att 

skyddsutrustningen fördelas till förvaltningarna efter behov 

• Inköp och upphandling ansvarar för leverantörskontakter och samordnar inköpen 

• Göteborgs Stads Leasing ansvarar för lager av skyddsutrustning och distribution till förvaltningarna 

• Stadsledningskontoret samordnar resurser och ansvarar för kontakter med Socialstyrelsen. 

Samverkan kring inköp av skyddsprodukter utanför ramavtal byggde på frivillighet och innebar att olika 

förvaltningar och bolag gick utanför sina ordinarie uppdrag och tillsammans kom överens om en 

rollfördelning och arbetsordning. För INK:s räkning har arbetet med skyddsprodukter, utanför ramavtal, skett 

utanför ordinarie uppdrag och utan resursförstärkning, vilket inneburit en risk för påverkan på 

grunduppdraget. INK är en liten förvaltning med ca 75 medarbetare, varav 8 medarbetare periodvis arbetat 

motsvarande 4-5 heltidstjänster i detta uppdrag. 

När pandemin startade hade ingen förvaltning eller bolag i Göteborgs Stad ett formellt uppdrag att 

genomföra centraliserade inköp av skyddsmaterial för allas räkning. Alla inköp i staden genomförs normalt 

alltid av den organisation som ska använda varan eller tjänsten. 

En inköpscentral kan, enligt LOU, även bedriva grossistverksamhet vilket innebär att inköpscentraler har 

möjlighet att köpa varor och tjänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter. Det 

betyder att upphandlande myndigheter kan köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under 

förutsättning att inköpscentralen har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med gällande 

upphandlingslagstiftning. 

Uppdraget att vara grossist innebär emellertid ett mycket stort ansvar och är i dagsläget inte reglerat i 

nämndens reglemente. Bland annat tar grossisten det civilrättsliga ansvaret för varorna som hanteras i 

grossistverksamheten, vilket till exempel innebär ett övertagande av garanti- och leverantörsåtaganden från 

den ordinarie leverantören.  

När en upphandlande myndighet köper en vara eller tjänst från en inköpscentral är detta köp undantaget från 

upphandlingslagstiftningen. Den upphandlande myndigheten har uppfyllt sina skyldigheter enligt LOU vid 

köpet eftersom inköpscentralen i sin tur har upphandlat varorna eller tjänsterna enligt LOU. Det är alltså 

inköpscentralen som ensam ansvarar för att bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen följs när den säljer 

varor och tjänster till andra upphandlande myndigheter. 

Utifrån erfarenheterna från pandemin och inköp av skyddsprodukter, ser förvaltningen ändå att det vore 

önskvärt att utreda frågan om (och i så fall under vilka förutsättningar) det skulle gynna Göteborgs stad som 

koncern ifall Inköpscentralen även kunde fungera som grossist vid krissituationer. Detta för att minska 

startsträckan för samordning av varuinköp vid kriser och för att tydliggöra roller och ansvar.  

Nominering: Att nämnden får i uppdrag att, tillsammans med KS (SLK) utreda frågan om Inköpscentralen 

ska kunna fungera som grossist för Göteborgs Stad för att minska startsträckan för samordning av varuinköp 

vid krissituationer. 
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14.4.2 Framtida finansiering Inköps- och upphandlingsnämnden 

Inköps- och upphandlingsnämnden bildades 2017. Tidigare hade inköpscentralens arbete bedrivits i 

bolagsform, genom stadens Upphandlingsbolag. 

Sedan starten av Upphandlingsbolaget 1994 har bolagets intäkter bestått av provision, motsvarande 1 % av 

omsättningen på ramavtal. Dessutom har bolaget haft vissa konsultintäkter, som utgjort en mindre del av 

intäkterna. Kostnaderna har framförallt bestått av personalkostnader. 

I samband med ombildandet till nämnd, ändrades även grunduppdraget. I dag har nämnden tre 

grunduppdrag, vilka beskrivits under tidigare avsnitt. Provision har fortsatt utgjort den största intäkten för 

verksamheten, även om nämnden under vissa år erhållit rambidrag. Det innebär att ett av nämndens 

verksamhetsområden (Inköpscentralen) finansierar nästan all annan verksamhet, så som det inköpsstrategiska 

arbetet. 

I november 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om en höjning av provisionen till 1,2 procent, och 

under 2020 erhöll nämnden inget rambidrag. Inför budget 2021 har nämnden återigen fått rambidrag, vilket 

även finns med i de kommande flerårsplanerna. 

Då de flesta ramavtalen löper över fyraårsperioder, finns det en inbyggd fördröjning kopplat till eventuella 

justeringar i provisionen. Då ramavtalen har en löptid på fyra år och provisionsklausulen är en del av 

förutsättningarna i upphandlingarna som görs tar det lång tid innan en justerad provisionsnivå finns inskriven 

i samtliga avtal. I praktiken tar det 5-6 år innan ett beslut om justerad provisionsnivå får full effekt på 

nämndens intäkter. 

Provisionsmodellen som finansieringsform har varit uppe för diskussion vid olika tillfällen under åren. I 

samband med de förberedande arbeten som skett i förvaltningen i samband med ärendet om Göteborgs Stads 

riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, har frågan om 

provisionsmodellen återigen väckts för diskussion. Den modell som föreslås i riktlinjen, med bastjänster, 

tilläggstjänster och specialisttjänster, och en tydlig och transparent finansiering av dessa, skulle innebära 

ytterligare en finansieringsform, som tydligt behöver separeras från övriga uppdrag nämnden har. 

Nämnden har flera uppdrag i reglementet som är grunduppdrag, där nämnden ska genomföra verksamhet 

som stadens förvaltningar och bolag ska använda eller följa. Det handlar bland annat om Inköpscentralens 

ramavtal, det inköpsstrategiska arbetet och förvaltningens hållbarhetsarbete kopplat till inköp och 

upphandling. 

Nämnden har dessutom i uppdrag att tillhandahålla andra tjänster, som stadens förvaltningar och bolag kan 

välja att ta del av utifrån vilka behov verksamheten har. Det handlar till exempel om konsulttjänster och 

vissa utbildningar. 

Mot bakgrund av detta ser förvaltningen att det vore lämpligt att den verksamhet fullmäktige beslutat att 

nämnden långsiktigt ska genomföra och grunduppdragen i reglementet, med de icke-digitala tjänster som är 

obligatoriska för alla stadens nämnder och bolag att använda, istället finansieras via rambidrag. På så sätt blir 

finansieringen för de obligatoriska och de valbara (icke-digitala) tjänsterna lika transparent och tydlig, som 

den finansieringsmodell som föreslås för digitala tjänster kopplat till riktlinjen för styrning, samordning och 

finansiering av digital utveckling och förvaltning 

Nominering: Att nämnden får i uppdrag att, tillsammans med KS (SLK), utreda förutsättningarna för 

utfasning av provisionsmodellen och övergång till kommunbidrag för de delar av verksamheten som är 

grunduppdrag och som inte berörs av finansieringsmodellen för digitala tjänster, eller som är valbara, icke-

digitala tjänster. 
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14.4.3 Digitala tjänster inom Gemensam Inköpsprocess 

Nuvarande tjänsteområde "Operativt inköp" innehåller fem tjänster. Utifrån att Inköps- och 

upphandlingsnämnden har fått i uppdrag av KF att påbörja förstudie för stadengemensam avtalsdatabas och 

leverantörsdatabas, ser förvaltningen att det är angeläget att tydliggöra att digitala tjänster inom området 

spänner över hela den gemensamma inköpsprocessen, varav operativt inköp är en del. 

Eftersom överföringen av Operativt inköp från nämnden för Intraservice till Inköps- och 

upphandlingsnämnden nu föreslås ske ett år senare än det ursprungliga förslaget, ser förvaltningen att det 

vore önskvärt att redan 2022 tydliggöra att de digitala tjänster som ska ingå inom området gäller digitala 

tjänster inom hela den gemensamma inköpsprocessen. På så sätt får det utvecklingsarbete som pågår kring 

gemensam avtals- och leveranstörsdatabas en naturlig koppling till Tjänsteområdet, och övergången inför 

2023 underlättas. 

I mars 2021 beslutade KS att återremittera ärendet om Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och 

finansiering av digital utveckling och förvaltning till stadsledningskontoret, och att stadsledningskontoret får 

i uppdrag att komplettera riktlinjen med tydligare beskrivning av vilka tjänster som ingår i Bastjänster. Med 

anledning av detta är det önskvärt att SLK i samverkan med de tre föreslagna leverantörerna tar fram förslag 

på vilka tjänster som ska ingå i Bastjänster, och att det inom inköpsområdet tydliggörs att digitala tjänster 

(bas-, såväl som tilläggs- och specialisttjänster) avser tjänster inom hela den gemensamma inköpsprocessen 

och inte endast inom nuvarande Tjänsteområde "Operativt inköp". 

Enligt beslutet i KS är den nya inriktningen att den reviderade riktlinjen ska gälla från och med 2023-01- 01. 

Nominering: Att det, utifrån inriktningen i den kommande reviderade riktlinjen för styrning, samordning 

och finansiering av digital utveckling och förvaltning, tydliggörs att nämndens uppdrag kring digitala tjänster 

förslås avse hela den gemensamma inköpsprocessen och inte bara operativt inköp. 
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15 Nämnden för Konsument- och 
Medborgarservice 

15.1 Servicemål och servicelöfte för staden 
Beskrivning 

Nämnden har fått i uppdrag att utveckla ett stadenövergripande servicelöfte och servicemål för kommunens 

förvaltningar, bolag och nämnder. Nämnden ska följa upp att staden arbetar med servicemålen och lever upp 

till dessa. 

Att fortsätta utveckla stadens service är mycket viktigt och påverkar förtroendet för Göteborgs Stad. 54 

procent av göteborgarna har ganska eller mycket litet förtroende för hur kommunen sköter sina 

verksamheter, enligt SCB:s medborgarundersökning. Ungefär en tredjedel av göteborgarna som svarat på 

undersökningen ger lägsta betyg till hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstepersoner och annan 

personal i kommunen. Nästan lika många ger lägsta betyg på hur de blir bemötta samt den service de får i 

kontakt med kommunen. Nämndens egna undersökningar, när det gäller tillgängligheten per telefon för ett 

urval av stadens förvaltningar, visar att drygt 70 procent av de ringda samtalen inte kommer fram till den 

eftersökta tjänstepersonen, trots tre kontaktförsök. 

Nämnden ser att staden behöver fokusera mer kraftfullt på servicefrågorna i sitt målarbete och i sin planering 

och uppföljning, med utgångspunkt hos behoven hos stadens målgrupper. 

Hantering 

I stadens delårsrapport augusti 2020 informerades kommunfullmäktige om nämndens arbete med uppdraget. 

Nämnden ser det som angeläget att det i kommunfullmäktiges budget 2022 finns med ett servicemål för 

stadens nämnder och styrelser att förhålla sig till. Nämnden kommer att fatta beslut om uppdraget före 

sommaren. 

15.2 Medborgarkontor 
Beskrivning 

Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått ansvar för stadens medborgarkontor från och med 

2021. I dag har Göteborgs Stad fyra medborgarkontor; Angered, Backa, Bergsjön och Biskopsgården, med 

en grundbemanning på totalt åtta tillsvidareanställda. Nämnden ser stadens medborgarkontor som en arena 

för samhällsinformation, kommunal service och lokal demokrati. Den så kallade Demokratibussen ser 

nämnden som ett komplement till ordinarie medborgarkontor. Att stora delar av staden saknar 

medborgarkontor garanterar inte likvärdiga förutsättningar för samhällsvägledning till invånarna. 

Hantering 

Nämnden utreder nu behovet av medborgarkontor i staden, sett till antal och geografisk placering. Nämnden 

återkommer till kommunfullmäktige med ett ärende under hösten 2021. 
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Kostnad/effektivisering 

Nämnden ser redan nu behovet av att prioritera ett nytt medborgarkontor i stadsområde Sydväst från och 

med år 2022. Nämnden bedömer att ett nytt medborgarkontor behöver resurser ungefär motsvarande vad 

nuvarande medborgarkontoret i Angered har plus etableringskostnader. 

Kostnad: Cirka 4,5 miljoner kronor i utökat kommunbidrag. 

Nämndens pågående utredning kan peka på behovet av fler medborgarkontor och ytterligare kostnader, 

vilket nämnden i så fall återkommer till i höstens ärende till kommunfullmäktige. 

15.3 Lokal och digital demokrati 
Beskrivning 

Nämnden har ansvar för att upprätta en infrastruktur för lokal och digital demokrati som övriga nämnder ska 

nyttja. Syftet är att stärka den lokala demokratin och utveckla stadens digitala demokratiarbete. 

Hantering 

För att klara uppbyggnaden av digital infrastruktur/teknisk plattform behövs medel för samordning och 

utveckling, både för stadens befintliga digitala verktyg för inflytande och dialog och för utveckling av nya. 

För att klara uppdraget behövs systemstöd, översyn av arbetssätt, utökad kompetens och resurser inom 

digitalisering och tjänsteutveckling. Behovet gäller både under uppbyggnadsfasen och i den fortsatta 

förvaltningen av tjänsterna. 

Kostnad/effektivisering 

För att kunna påbörja uppbyggnaden av den digitala infrastrukturen bedömer nämnden att det i ett första steg 

behövs resurser motsvarande två heltidstjänster. 

Kostnad: Cirka 2 miljoner kronor i utökat kommunbidrag (lönekostnader, po-pålägg och overheadkostnader). 

15.4 Central medborgarbudget 
Beskrivning 

Nämnden har i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas. 

Nämnden planerar att återkomma till kommunfullmäktige med utredningen under kvartal två. Parallellt har 

en motion från Stina Svensson (FI) skickats ut på remiss från kommunstyrelsen vad det gäller att inrätta en 

central medborgarbudget. Remissen ska besvaras den 30 juni 2021. 

Hantering 

Hur en central medborgarbudget ska hanteras kan behöva finnas med i kommunfullmäktiges budget för 

2022, beroende på hur fullmäktige väljer att gå vidare med nämndens utredning. 

Kostnad/effektivisering 

En central medborgarbudget kommer att kräva avsatta medel som medborgarna kan vara med och påverka 

användningen av. Dessutom krävs medel för att ge förutsättningar i form av att vara del av den tekniska 

plattformen (se ovan), förberedelser och administrativ hantering med mera. 
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15.5 Förslag till riktlinje för digitalisering 
Beskrivning 

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars 2021 om att återremittera ärendet om Göteborgs Stads riktlinje för 

styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att komplettera riktlinjen med tydligare beskrivning av vilka tjänster 

som ingår i Bastjänster. Enligt beslutet i kommunstyrelsen är den nya inriktningen att den reviderade 

riktlinjen ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Hantering 

Nämnden ser behov av att föreslagna leverantörers reglementen ses över senast under 2022 så att 

leverantörsansvaret blir tydligt. Bland annat i relation till kommunstyrelsen, vars reglemente måste innehålla 

kommunstyrelsens ansvar att driva stadens digitalisering. 

Nämnden har påbörjat sin analys av vad ett framtida leverantörsansvar kan innebära och ser 2022 som ett 

omställningsår. 

Kostnad/effektivisering 

Nämnden kan behöva återkomma till kommunfullmäktige när analysen är klar, vad gäller förutsättningar och 

omfördelning av resurser i staden som krävs för ansvaret. 

15.6 Göteborgs stads avfallsplan 2021-2030 

och Miljö- och klimatprogram 2021-2030 
Beskrivning 

Nämnden för konsument- och medborgarservice är ansvarig part i nio av avfallsplanens delmål, tillsammans 

med andra nämnder och styrelser. Enligt Göteborgs stads miljö- och klimatprogram är nämnden 

samordningsansvarig för strategin Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart. 

Hantering 

Nämndens ansvar i planen och programmet bör hanteras tillsammans, då de har stor bäring på varandra och 

utgår från nämndens uppdrag att påverka Göteborgssamhället mot hållbara konsumtionsmönster samt 

uppdraget att stötta stadens verksamheter i serviceutveckling. 

Kostnad/effektivisering 

I remissvaret inför beslut om avfallsplanen lyfte nämnden ett utökat behov av två heltidstjänster, vilket också 

fanns med i kommunfullmäktiges beslutsunderlag i Kretslopp och vattens tjänsteutlåtande. Nämnden vill 

påminna om behovet och ser att det är viktigt med dessa utökade resurser för att kunna fullfölja arbetet under 

hela planens och programmets giltighetstid. 
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15.7 Ekonomiska förutsättningar och 

möjligheter till effektivisering 
Konsument- och medborgarservice ska stötta stadens verksamheter att utveckla service till stadens 

målgrupper, samt utveckla och skapa förutsättningar för stadens externa digitala tjänster och kanaler. En stor 

del av nämndens uppdrag bedrivs därför åt och genom andra förvaltningar och bolag. Nämnden för 

konsument- och medborgarservice är en möjliggörare för att göra staden mer effektiv i sin service. 

Digitalisering är en viktig del i stadens och nämndens arbete med ökad effektivisering. Digitalisering är 

också nödvändigt då det handlar om en serviceutveckling som stadens målgrupper förväntar sig när övriga 

omvärlden blir allt mer digital. 

Nämnden kommer att fortsätta digitalisera sin egen verksamhet för att i första hand höja servicenivån och 

tillgängligheten till verksamheten, men även bidra till effektivare arbetssätt. Nämnden vill även fortsatt 

utreda hur kontaktcenter kan minska antalet telefonsamtal, hänvisa till andra kanaler som goteborg.se och 

övrig självservice samt införa ett serviceärendehanteringssystem för staden.  

I arbetet med att minska nämndens kostnader har nämnden fokus på icke lagstadgad verksamhet, och ser att 

det kan finnas behov av att justera volymer om ekonomin så kräver. Nämnden ser även möjligheter att arbeta 

med mer effektiv lokalhantering och ett lokalprojekt är igång för att minska förvaltningens lokalyta. 

Lokalprojektet är en prioriterad fråga och behöver stödja både nya uppdrag och kommande organisation. 

Lokalprojektet handlar även om att hänga med i samhällsutvecklingen och möjliggöra en god arbetsmiljö, 

både på kontoret och när vi jobbar på annan plats, för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. 

Förvaltningens översyn av organisationen ser nämnden även kommer bidra till ökad effektivitet. 

Nämnden lever till delar inte upp till stadens lönepolitiska mål. Då uppräkningsfaktorn inte täcker 

kostnadsökningen för lönerställs därför krav på effektinhämtningar. I nämndens ansvarsområden rör det 

befattningsgrupper med cirka 40 medarbetare som inte når upp till målbilden, samt en befattningsgrupp med 

cirka 90 medarbetare som precis eller knappt når upp till målbilden. 
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16 Park- och naturnämnden 

16.1 Inledning 
Nämnden ska, enligt reglementet, förvalta stadens park- och naturområden och värna estetiska, sociala och 

miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden. 

Detta organiseras utifrån huvudprocessen Planera, Bygga, Sköta, Aktivera. Förvaltningens verksamhetsidé är 

att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum. Nämnden ansvarar för ungefär hälften av 

stadens totala markyta och förvaltar den genom att medverka i samhällsplaneringen, planera för nya ytor och 

anläggningar, bygga anläggningar åt nämnden och andra beställare, sköta egna och andras ytor genom egen-

regi samt genom upphandlade leverantörer, tillgängliggöra och aktivera staden genom skyltning, guidningar, 

upplåtande av mark för verksamheter och evenemang, trygghetsskapande insatser tillsammans med andra 

aktörer, kampanjer och volontärsstöd, aktiviteter vid högtider och bemannade insatser på platser utifrån 

sociala värden. Arbetsmarknadslagen bidrar med kvalitetshöjande insatser. 

Resurser erhålls genom kommunbidrag, avgifter, arrenden och ersättning för utförande åt andra 

förvaltningar, bolag och kunder. Även dessa intäkter består till största delen av andra nämnders 

kommunbidrag, framför allt från trafiknämnden. 

Inför 2022 står nämnden inför vägval avseende prioriterade områden, insatser, anläggningar och 

skötselnivåer. Främst handlar vägvalen om ambitionsnivåer, prioritering av insatser och anläggningar samt 

satsningar för att uppnå framtida effektivisering. 

I de nämndgemensamma nomineringarna finns även ett bedömt behov för 2023 och 2024 med. 

  

16.2 Nämndgemensam 

verksamhetsnominering 

(Byggnadsnämnden, 

Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, 

Park- och naturnämnden) 
Gemensam samordning och planering för ökad måluppfyllelse  

De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har flera gemensamma 

utmaningar. Nämnderna har olika ansvarsområden men förenas i den övergripande målsättningen att 

utveckla och förvalta en attraktiv och hållbar stad. Goda möjligheter finns att förbättra för staden/de vi är till 

för. För att skapa hållbara livsmiljöer och utveckla samarbetet och leveranserna ytterligare genomför de fyra 

förvaltningarna ett gemensamt planerings- och nomineringsarbete för kommande år. 
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Verksamheterna har under flera år haft ett nära samarbete inom planeringsområdet, exempelvis i arbetet med 

den årliga startplanen och översiktsplanen, för att kunna bedöma och hantera komplexa målkonflikter och 

prioriteringar. Förvaltningarna utvecklar även hur man kan samnyttja befintliga planeringsresurser på bästa 

sätt. 

Det gemensamma arbetet kommer att intensifieras inom skötsel och drift gällande samordnade entreprenader 

och exempelvis utveckla en gemensam modell för drift – och underhållskalkyler som underlag för 

investeringsbeslut. Andra områden utanför kärnverksamheterna där det finns anledning att arbeta vidare med 

samordning är inom miljöområdet, kommunikation, HR och i arbetet med styrande, strategiska dokument. 

Förutsättningar och utmaningar för leveranser 

För att nå framgång i stadsutvecklingsuppdragen krävs ett nära samarbete. Grunduppdragen och målen för de 

planerande nämnderna, liksom finansieringen av verksamheten, ser olika ut, vilket kan leda till olika 

prioriteringar. Detta kan i sin tur innebära bristande samordning och olika förutsättningar mellan såväl 

prioritering som resurssättning av projekt och uppdrag och därmed kan framdriften i projekt påverkas 

negativt. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står inte i relation till det 

kommunbidrag som nämnderna har för sin driftverksamhet. Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får 

användas. Ekonomimodellen innebär att förvaltningarna behöver använda kommunbidraget för att finansiera 

de resurser som krävs för att möta ambitionerna inom investering och exploatering. 

Volymen i stadsutvecklingstakt påverkar såväl den del av verksamheten som arbetar med stadsutveckling 

som verksamhet med förvaltning, drift och myndighetsutövning. En omfattande stadsutveckling med hög 

utbyggnadstakt ställer ökade krav på förvaltning och drift, både av tillkommande ytor och för att säkerställa 

en attraktiv stad under den ständigt pågående ”byggtiden”. 

Kommande förändringsarbete med ny facknämndsorganisation kommer att kräva resurser för 

förändringsarbete/omställningsarbete, vilket kommer att påverka genomförandet av ordinarie verksamhet om 

inte resurser tillförs. Det handlar bland annat om samordning av data för styrning, ledning och uppföljning av 

verksamheten, samordning och utveckling av systemstöd och arbetssätt för att ensa och ge nödvändiga 

förutsättningar för verksamheterna i samband med omorganisation. Arbetet kommer framförallt att påverka 

stöd- och ledningsresurser i våra verksamheter. 

  

16.2.1 Att planera och bygga den nya staden 

Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området, Att planera och bygga den nya staden, för år 

2022 utifrån nedanstående beskrivning är 141,9 miljoner kronor. 

För park- och naturnämnden bedöms behovet till 25 miljoner kr för planeringsresurser, 

nämndbidragsfinansiering av OH-kostnader samt utbyte till el i fordon och maskiner. 

16.2.1.1 Klimat 

Samhället står inför utmaningar när det gäller miljö och klimat för långsiktig hållbarhet. Stadens Miljö och 

klimatprogram innebär att staden ska kraftsamla för minskad klimatpåverkan i allt ifrån löpande 

verksamhetsfrågor gällande exempelvis drift och förvaltning av den befintliga staden som i långsiktiga frågor 

som stadsutveckling. 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  128 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

Planering för högvattenskydd 

Göteborg har ett behov att anlägga högvattenskydd längs många delar av älvstränderna för att skydda såväl 

den befintliga som nytillkommande bebyggelsen inom staden mot förväntade klimatförändringar som ger 

högre framtida vattennivåer. Många aktuella detaljplaner inom den stadsutveckling som pågår längs 

älvstränderna är beroende av högvattenskydd för att kunna genomföras. Arbetet med planering och 

genomförande av högvattenskydd behöver pågå i staden under många år framåt och vara färdigt till 2040. 

 

För genomförande av det strukturerade och samordnade planeringsarbete som krävs behövs det särskilda 

planeringsresurser under en längre tidsperiod. Initialt behöver man bygga upp en projektorganisation, 

genomföra utredningar, ta fram en utbyggnadsplanering och samordna arbetet gentemot övrig 

stadsutveckling som pågår. 

Då flera förvaltningar är inblandade i planeringsarbetet, med varierande arbetsinsatser under enskilda år, 

bedöms att en kommuncentral kostnadspost motsvarande minst 10 miljoner kr per år under flera års tid är 

nödvändig för att nå framgång i uppdraget. 

Investeringsbehovet för att genomföra stadens högvattenskydd uppskattas, i ett mycket tidigt skede, till 10 

miljarder kr (2008 års prisnivå) och omfattar både nya exploateringsområden längs älven och befintliga 

kajstråk. Därtill kommer kostnader om ytterligare 5 miljarder kr för att anpassa dagvattensystemen längs 

med älven. Planeringsarbetet för högvattenskydd kommer att leda till uppdaterade långsiktiga 

investeringsbedömningar hos berörda förvaltningar och bolag. 

Dagvatten och skyfall 

För att genomföra nödvändiga insatser inom ramen för kretslopp och vattennämndens samordningsuppdrag, 

att driva dagvatten- och skyfallsfrågan i både nya och befintliga områden, krävs ett aktivt deltagande av 

övriga berörda nämnder. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra kommande nödvändiga 

utbyggnader av anläggningar/infrastruktur för skyfallshantering. En finansieringsmodell för 

skyfallsanläggningar är ute på remiss hos berörda förvaltningar. 

Klimatpåverkan 

För ett fossilfritt Göteborg behöver stadens verksamheter fokusera på att bygga kunskap, utveckla metoder 

och verktyg samt förändra arbetssätt och investeringar. Klimatmålen kräver att staden skapar goda 

förutsättningar för resor till fots, till cykel och med kollektivtrafik. Vidare behöver även näringslivets 

transporter effektiviseras i samma syfte. 

Viktiga aktiviteter i detta arbete är att: 

• utveckla verktyg för klimatanalys och beräkning i planering 

• bygga upp en fossilfri egen fordonsflotta och maskinpark 

• göra klimatberäkningar vid bygg- och anläggningsarbeten 

• skapa kolsänkor 

• styra upphandlingsprocessen mot bland annat smarta materialval 
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16.2.1.2 Stadsutveckling 

Det pågår en intensiv stadsutveckling i Göteborg med storskaliga infrastrukturprojekt, utveckling av 

innerstaden längs älvstränderna och förtätning inom såväl mellanstaden som innerstaden. Målsättningen är 

att skapa en nära, sammanhållen och robust stad. 

Förvaltningarna samverkar i arbetet från tidig planering till genomförande och förvaltning. Att hålla hög takt 

i alla faser parallellt innebär stora utmaningar för de samhällsbyggande förvaltningarna. Den gemensamma 

kapaciteten är för närvarande omkring 150 pågående detaljplaner, 10 program för detaljplaner samt tre större 

planarbeten/ strategier inom översiktsplan samt ett antal utredningar och förstudier. En ökad takt i planering 

och genomförande av målbild Koll2035 är nödvändig för att möta upp den pågående planeringen för 

stadsutveckling. 

Den höga stadsutvecklingstakten genererar stora och många investeringar i anläggningar och lokaler, samt 

reinvesteringar för att bevara befintliga funktioner i anläggningarna/lokaler. Detta innebär att stadens 

investeringsutgifter kraftigt stiger kommande år, med ökande driftskostnader som följd. 

För att omhänderta stadsutvecklingen har de planerande förvaltningarna identifierat tre kostnadsområden 

som hänger samman med stadsutvecklingen och där förvaltningarna har stora beroenden sinsemellan: 

Långsiktiga planeringsarbeten  

Utöver den planering som pågår behövs ett planeringsarbete i tidiga skeden för att säkerställa att ytterligare 

områden i staden för blandstad, bland annat med stort innehåll av småhus, kan byggas ut över tid på ett 

hållbart sätt. En utbyggnadsstrategi inklusive en trafikplanering behöver tas fram, samt att arbetet behöver 

förhålla sig till grönstrategin för att stödja ett hållbart genomförande av den nya översiktsplanen som 

kommer att behandlas av kommunfullmäktige våren 2022. Förslaget till ny översiktsplan har en 

planeringshorisont mot 2050 med utblick mot 2070, och möjliggör en utveckling bortom 2035 och de 

volymer som målbild Koll2035 baseras på. Av bland annat denna anledning behöver den utbyggnadsstrategi 

som tas fram baserat på den nya översiktsplanen även omfatta ett trafikstrategiskt arbete samt 

hänsynstagande till grönstrategin. 

Driftskostnader krävs för att realisera identifierade investeringar och exploateringar 

Genomförande av stadsutvecklingsprojekt innebär i många fall att både investeringsutgifter och 

driftskostnader uppstår. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska kostnader som inte tillför anläggningen 

något bestående värde bokföras som driftskostnad. För att genomföra investeringsåtgärder (stadsutveckling) 

behöver ibland aktiviteter som planprogram, detaljplaner, rivning och sanering med mera genomföras. Då 

stadens budgetstyrning inte anpassats till de nya redovisningsreglerna innebär detta att kostnader som 

tidigare belastat investeringsprojekt nu kommer att belasta kommunbidraget/ driftsmedel. 

En förutsättning för nämndernas arbete med investeringar och stadsutveckling är att nämnderna erhåller full 

kompensation för den årliga ökningen av kapitalkostnaderna. Ökningen är årligen mycket stor och kan inte 

hanteras genom besparingar i löpande drift. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plantaxa som gäller from den 1 januari 2021. Från och med i år 

ska även planprogrammen finansieras via plantaxa. Detta innebär att ytterligare PBL-relaterade kostnader 

ska finansieras via driftsmedel av nämnder som ansvarar för investeringar och exploateringar. 

Att inte omhänderta dessa driftskostnader innebär att prioriteringar i antalet investerings- eller 

exploateringsprojekt kommer att krävas. 
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Personalkostnader  

Stora och komplicerade stadsutvecklingsprojekt behöver en hög grad av samordning samt ett tidigt och 

grundligt arbete med genomförandefrågor. Många av stadens stora stadsutvecklingsprojekt är i eller närmar 

sig ett genomförande, vilket kräver än mer personella resurser för att säkerställa att projekten når sina 

projektmål avseende tid, kostnad och innehåll. 

Förvaltningarnas resurser med kompetens i genomförandefrågor är redan idag en trång sektor i 

planeringsarbetet. Detta innebär att man måste göra avvägningar/ prioriteringar mellan hur många stora 

stadsutvecklingsprojekt staden klarar av att driva parallellt. Ska förvaltningarna starta fler 

stadsutvecklingsprojekt och planeringsarbeten än som kan avslutas behöver resurser tillföras de förvaltningar 

som deltar i och genomför dessa projekt. 

Att genomföra en stor volym investeringar och exploateringar medför också en ökad volym och komplexitet 

i grunduppdrag samt ledning och styrning av verksamhet. Detta innebär att utförande nämnd belastas av 

ökande driftskostnader då finansiering via investerings- eller exploateringsprojekten för dessa frågor inte är 

möjlig. I takt med att stadsutvecklingen ökat dramatiskt har därför belastningen på driftsmedlen ökat. Frågan 

om prioritering av driftsmedel mellan stadsutveckling och finansiering av verksamhet för förvaltning, drift, 

myndighetsutövning samt ledning och styrning aktualiseras. 

16.2.2 Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 

Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området, Att bo, vistas och verka i den befintliga 

staden, för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 27 miljoner kronor varav 20,2 miljoner kronor avser 

enkelt avhjälpta hinder 

 

För park- och naturnämnden bedöms behovet till 1 miljon kr för planeringsresurser för platsutveckling och 

platsskapande åtgärder och 10 miljoner kr för enkelt avhjälpta hinder 

  

16.2.2.1 Platsutveckling och platsskapande åtgärder för trygghet, jämlik stad och 

attraktiv stadskärna 

I stadens arbete med att stärka stadens attraktivitet och arbeta med lokala trygghetsfrågor behöver 

markförvaltande förvaltningar öka samverkan med näringsliv, andra myndigheter och civilsamhälle. 

Ansvaret för utveckling av platser ingår i flera nämnders reglementen. För att lyckas med uppdraget med 

trygghetsskapande och attraktivitetshöjande platser krävs insatser på allmän plats och avseende lokal 

mobilitet. För 2020 finns ca 20 samarbeten där stadens förvaltningar har en mer eller mindre 

frekventmedverkan, men där näringsliv, polis och invånare efterfrågar ökade gemensamma insatser från 

staden. Behov av medverkan rör såväl den lokala mobiliteten (ex mobilitetsutredningar, parkering, 

information om nya resesätt, stöd till att utveckla mobilitetstjänster etc), trygghets- och attraktivitetsåtgärder 

på allmän plats samt utökad kameraövervakning på gator och torg. Dessa åtgärder kan vara av driftskaraktär 

eller investeringsåtgärder. 

Nämnderna ser behov att systematisera arbetssätt för insamling och analys av behov av platsutveckling på 

kort och lång sikt och att utveckla metoder och processer för platsutveckling i samverkan med förvaltningar 

och bolag inom Göteborg stad samt externa aktörer. Insatserna och nyttan de gör behöver förstärkas och 

synliggöras. Detta inkluderar också utvärdering av insatserna och effekter för göteborgare och besökare i 

staden. 
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Driftsresurser till samordning, dialog och planering behövs för att genomföra investeringar i samverkan med 

privata investeringar. Näringslivets benägenhet att medfinansiera i det offentliga rummet minskar och staden 

får på sikt bära större kostnader på egen hand. 

16.2.2.2 Enkelt avhjälpta hinder 

Kommunfullmäktige har under flertalet år avsatt 20 miljoner årligen för undanröjandet av enkelt avhjälpta 

hinder (EAH) i lokaler där staden är fastighetsägare. Större delen av dessa hinder är nu undanröjda och nästa 

steg i arbetet handlar om åtgärder för EAH på allmän platsmark, samt tillgänglighetshöjande åtgärder 

generellt i staden. Det skulle underlätta för det fortsatta arbetet om medel direkt avsätts i budget till 

markägande förvaltningar, där den stora kostnaden idag finns för undanröjandet av EAH. Nämnderna ser 

därför ett behov av utökning av det årliga kommunbidraget till Park- och naturförvaltningen samt 

Trafikkontoret för kontinuerligt undanröjande av EAH på allmän platsmark. 

För att kunna genomföra inventering och publik publicering av resultatet i en databas har staden avtal med 

Västra Götalandsregionen och dess "tillgänglighetsguide", som benämns TillgänglighetsDatabasen (TD:n) 

För att inventeringar ska ha hög kvalitet, likvärdighet, och för att åstadkomma än mer ökad effektivitet och 

undvikande av inköp av tekniska konsulter, krävs en enhetlighet i staden kring förfarandet. Staden behöver 

därför en central intern inventerarpool som kan serva såväl fastighets- som markförvaltande förvaltningar 

med inventeringar, eventuellt enkla åtgärder samt publiceringar i TD:n. Förslagsvis bör denna centrala 

inventerarpool tillhöra fastighetskontoret, som i nuläget ansvarar för samordningen av EAH i staden. 

16.2.3 Att upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga 

staden 

Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området, Att upprätthålla och utveckla funktionen i 

den befintliga staden, för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 4,8 miljoner kronor. 

 

För park- och naturnämnden bedöms behovet till 1 miljon kr för geografiska data 

16.2.3.1 Utveckling av gemensamt arbete med upphandling och uppföljning av avtal 

som led i att tydliggöra staden som kompetent upphandlare och beställare 

Det finns ett behov att utveckla det gemensamma arbetet med upphandlingar för att ensa förvaltningarna som 

beställare och agera mer effektivt och professionellt. Ett förberedande arbete behöver genomföras 2022 för 

samordning avseende upphandlingar inför 2023 – 2024. 

För att säkerställa att staden får mesta möjliga nytta av de upphandlade leverantörerna (entreprenörerna) 

krävs en effektiv och systematisk uppföljning. Resursbrist komplicerar möjligheterna att följa upp att staden 

får det som beställts, samtidigt som det alltför sällan utgår viten där entreprenören inte uppfyller kraven. 

Förvaltningarna ser ett behov av en gemensam uppföljningsorganisation oavsett egen regi eller extern 

entreprenad. Fortsatt utveckling av samordnad skötselentreprenad är ett steg i arbetet med beställar-/ 

utförarfunktionaliteten i staden. 
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16.2.3.2 Samordnade och gemensamma system för hantering av geografiska data, 

kartor, anläggningsinformation och åtgärdsplanering 

Berörda förvaltningar som ansvarar för drift och förvaltning arbetar med att utveckla en gemensam 

planeringsprocess gällande exempelvis reinvestering av beläggning, ledningar, fjärrvärme. Möjligheterna 

med gemensam och samordnad planering skulle innebära att vi kan öka livslängden på våra anläggningar och 

således kapitalvärdet. Ytterligare positiva effekter är att framkomligheten i staden förbättras genom färre 

störningar samt att medborgarnas förtroende för staden ökar genom en gemensam planeringprocess. 

För att samordna arbetet och utveckla en långsiktig gemensam plan för reinvestering behövs ett gemensamt 

systemstöd. Kostnaden för detta beräknas till ca 2 mnkr per år perioden 2022 - 2024. 

16.2.4 Inre effektivitet 

16.2.4.1 Digitalisering 

Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen 

Det finns ett stort behov av utveckling och fortsatt samordning av digitaliseringen av 

samhällsbyggnadsprocessen. Denna process står inför stora utmaningar och förändringar i omvärlden. 

Nationella uppdrag från regering till berörda myndigheter avlöser varandra, såsom digitalt först, 

standardiserade dataset, nationellt ramverk för grunddata, föreskrifter för planinformation etc. Det är av stor 

vikt att Göteborgs stad är delaktiga i förändringsarbetet, och ligger i fas i den tekniska utvecklingen för att 

kunna leverera data och tjänster utifrån nuvarande och kommande krav. Respektive förvaltning i staden 

ansvarar idag för sin egen process. Det saknas ett övergripande ansvar och helhetstänk kring digitalisering av 

stadens samhällsbyggnadsprocess, från planering till förvaltning. 

De vi är till för förväntar sig sammanhållen service i form av tjänster och produkter som förutsätter digitalt 

horisontellt samarbete i staden. Nyttor uppstår internt i staden när digital information struktureras och görs 

mer tillgänglig. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och det kan 

ta tid innan det är möjligt att räkna hem effekterna. 

Digitaliseringen är en viktig möjliggörare i det pågående och kommande arbete med Klimatomställning som 

beskrivs i Klimatkontraktet 2030. Att bland annat accelerera arbetet med digital tvilling skulle ge ökade 

möjligheter för staden att bli klimatneutral 2030. 

Stadengemensamma digitaliseringsprojekt 

Flera stadengemensamma digitaliseringsprojekt kommer att kräva omfattande arbetsinsatser inom 

förvaltningarna de närmaste åren, men vi ser efter hand stora möjligheter för effektivisering, kvalitetshöjning 

samt ökad möjlighet till "kundintegration" genom detta. 

Exempel på ett sådant stort förändringsarbete är införandena av ett internt digitalt nav och nytt intranät, nytt 

stöd för politisk ärendehantering och mellanarkiv samt avvecklingen av Notes och utveckling av digitala 

arbetssätt inom Office 365. 
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Nya krav kopplat till den ökade digitaliseringen 

Förberedelse för och införande av digitala utvecklingsprojekt som de som nämns ovan tar stora resurser i 

anspråk inom förvaltningarna. Digitaliseringen innebär också ett omfattande ökat behov av utveckling och 

vägledning inom flera områden, som exempelvis dataskyddsförordningen/ GDPR, informationsförvaltning 

och informationssäkerhet, där mycket ansvar idag faller på respektive förvaltning att hantera. Då det är nya 

rättsområden som är under utveckling kräver dessa frågor ny kompetens och extra resurser, samtidigt som vi 

behöver hantera det löpande arbetet utifrån rådande lagliga förutsättningar. 

Det finns förutsättningar för betydande effektivitetsvinster och ökad rättssäkerhet med en central vägledning 

och stadengemensamma tolkningar kopplat till detta rättsområde. 

16.2.4.2 Ökade krav på styr- och ledningsfunktioner 

För att åstadkomma mer ändamålsenlig och sammanhållen rapportering samt skapa effektiva arbetssätt, 

behöver staden anpassa kravställningen och stödja med samordnad hantering. Nya uppdrag och krav medför 

ökade behov av specialistkompetenser och resurser på förvaltningarna. Befintliga resurser behöver 

omprioriteras med risk för konsekvenser för löpande verksamhet. Exempel är krav och hantering i staden när 

det gäller roller och funktioner på varje förvaltning som miljösamordnare, dataskyddskontakt, säkerhetschef, 

säkerhetsskyddschef, mobilitetsansvarig mm. 

Flera förvaltningar upplever även ökade krav på särskild uppföljning inom flera områden som ett resultat av 

den så kallade perspektivträngsel som uppstår när flera viktiga frågor förväntas följas upp i särskild ordning. 

Exempel på sådana områden är uppföljning av jämlikhets- och jämställdhetsarbete och barnbokslut. 

16.2.5 Kostnader för nämndgemensamma nomineringar 

  

Nämnd 2022 2023 2024 Kommentar 

Att planera och 
bygga den nya 
staden 

    

BN 1,5 1,5 1,5 Behov inom klimat. 
Stadsutvecklingen 
kan hanteras 

FN 10,5 16,5 16,5  

PoNN 25 25 25 Kompletterat 
(210401) med 
8 milj. byta till el i 
fordon och 
maskiner 
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Nämnd 2022 2023 2024 Kommentar 

TN 112,9 70,1 78,3 Stor kostnad 2022 
på 45 Mkr för att 
riva Götaälvbron, 
vilket inte är en 
bestående 
kostnad. TN 
nominerar också 
20 miljoner kr i 
förgäveskostnader. 
Med så stor 
investeringsportfölj 
vet vi att alla 
projekt inte 
kommer att 
fullföljas enligt 
plan. 

Summa Mkr 149,9 113,1 121,3  

     

Kapitalkostnad     

TN 153 254 354  

PoNN 2,6 14,6 26,1  

Summa Mkr 155,6 268,6 380,1  

Bo, vistas och 
verka 

    

BN     

FN 4,5 4,5 4,5 Varav 3,5 miljoner 
EAH 

PoNN 10,8 10,8 10,8 Varav 10 miljoner 
EAH 

TN 11,7 14,7 13,7 Platsskapande och 
platsutveckling 
5 milj kr. EAH 
6,7 milj kr. 

Summa Mkr 27 20 19  

Upprätthålla 
funktionen 

    

BN     

FN 1,0 1,0 1,0  

PoNN 1,3 1,3 1,3  

TN 2,5 2,5 2,5  

Summa Mkr 4,8 4,8 4,8  
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16.3 Park- och naturnämndens 

verksamhetsnominering 

16.3.1 Verksamhet utifrån lag, reglemente och nämndens 

uppdrag 

16.3.1.1 Planeringsresurser för stadsutveckling 

För att uppnå hållbara livsmiljöer på sikt, bidra till folkhälsa, trygghet, klimat och biologisk mångfald och 

med ansvar för stadens allmänna, icke-trafikala ytor, medverkar park och natur i samhällsplaneringen i 

staden för exempelvis Älvstaden, Västlänksområden och Bostad 2021. Förvaltningen har också en stor roll i 

att tillsammans med externa aktörer, andra förvaltningar och bolag aktivera platser i staden. 

Med stadens ökade ambitioner för såväl planering som genomförande av stadsutveckling, men utan 

tillräckliga planeringsresurser, har förvaltningen inte möjlighet att medverka i alla projekt. Detta medför att 

förvaltningens perspektiv och kriterier inte alltid är beaktade i helhetsbedömningen och kan bli till ett hinder 

för andra förvaltningars framdrift. 

Göteborg har ett behov att anlägga högvattenskydd längs många delar av älvstränderna för att skydda såväl 

den befintliga som nytillkommande bebyggelsen inom staden mot förväntade klimatförändringar som ger 

högre framtida vattennivåer. Många aktuella detaljplaner inom den stadsutveckling som pågår längs 

älvstränderna är beroende av högvattenskydd för att kunna genomföras. Arbetet med planering och 

genomförande av högvattenskydd behöver pågå i staden under många år framåt och vara färdigt till 2040. 

För att genomföra nödvändiga insatser inom ramen för kretslopp och vattennämndens samordningsuppdrag, 

att driva dagvatten- och skyfallsfrågan i både nya och befintliga områden, krävs ett aktivt deltagande av 

övriga berörda nämnder. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra kommande nödvändiga 

utbyggnader av anläggningar/infrastruktur för skyfallshantering. 

För att kunna bidra till en genomförbar stadsutvecklingsprocess i staden på mer lika villkor som övriga 

planerande förvaltningar, utgörs förvaltningens behov av planeringsresurser motsvara 5 miljoner kr per år. 

16.3.1.2 Tillkommande ytor 

Ökade driftskostnader för nya skötselytor 

Underlaget nedan har också ingått i nämndens antagna investeringsnomineringar för 2022 

Förvaltningen får varje år nya områden och anläggningar att förvalta när Göteborg växer och nya bostads- 

och stadsområden byggs. Med en ökad exploateringsgrad och fler människor som vistas och bor i Göteborg 

ökar även användningen och skötsel- och utvecklingsbehoven kring förvaltningens befintliga anläggningar. 

De nya områden och anläggningar som förvaltningen har fått under det senaste året genererar ökade 

driftkostnader med 0,8 mkr från 2021 och framåt. Baserat på ett genomsnitt för de senaste sex åren så görs 

bedömningen att cirka 2,0 mnkr krävs för upprätta investeringarnas fortlevnad för 2022. 

Nämnden fick i budget 2021 medel för driftskostnad av Jubileumsparken. När väl hela parken är färdigställd 

2023 beräknas att driftkostnaderna kommer att öka med cirka 1,0 mkr. 
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För att skapa rimliga villkor och priser för skötsel görs upphandlingar och beställningar av skötsel på mellan 

3-6 år, inom ramen för upphandlingar finns begränsade möjligheter att ändra beställningsvolymer varför en 

långsiktig planering för förvaltning är nödvändig om man på sikt vill minska kostnader för skötsel och 

underhåll. 

Driftskostnader 
(nettoeffekter) 

2022 2023 2024 2025 

Drift 
tillkommande 
anläggningar 

2,0 3,0 2,0 2,0 

 

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk kommer den årliga 

driftskostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är 

lika hög som ambitionsnivån. Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 

tidsförskjutningar, men prognosen kommer kontinuerligt följas upp och anpassas efter förändrade tidplaner 

och förutsättningar som inte bedöms som påverkningsbara. 

16.3.1.3 Arbetsmarknadspolitiska insatser 

För att förbereda den stora målgruppen som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad med rehabilitering och 

arbetsträning kan förvaltningen kraftigt öka antalet deltagare i arbetslagen. Möjligheten till användningen av 

arbetsmarknadslagens kvalitetshöjande insatser på stadens ytor kan dessutom bidra till upplevelsen av en 

välskött stad. 

Behov och förväntningar hos invånare och besökare avseende rekreationsytor bedöms fortsatt öka. 

Arbetsmarknadslagens kvalitetshöjande insatser kan bidra till ökad trygghet och säkerhet såväl i innerstaden 

som i ytterområden och i parker, friluftsbad och naturområden. Bedömd kostnad 10 mkr. 

16.3.2 Effektiviseringar 

16.3.2.1 Grön rehabilitering 

För att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa och minska stadens sjukskrivningar kan utvecklad grön 

rehabilitering utgöra ett stöd för återgång till arbete, samtidigt som en förebyggande insats. En metod som 

kan användas i samband med postcovid där det finns risk för hög arbetslöshet med ökad stressymptom. 

Park- och naturförvaltningen har lång erfarenhet och väl beprövade metoder och koncept för hälsa i grön 

miljö. Med den rådighet över parker och naturområden, och de evidensbaserade och väl beprövade metoder 

där delar av grön rehab idag används i arbetsmarkandsverksamheten, finns stor potential i att erbjuda 

insatsen till anställda i Göteborgs stad. 
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Insatsen innehåller olika koncept som innebär att metoden kan anpassas utifrån olika målgruppers behov. 

Redan idag nyttjas Bengtstorpet med eget växthus i Delsjöområdet och det pågår arbete med anlägga en 

hälsoträdgård i det lilla formatet enligt grön rehab metoden. Ett uppdrag att utveckla och mot ersättning 

erbjuda denna tjänst till stadens förvaltningar och bolag kan bidra till förebyggande hälsofrämjande insatser 

som kan skapa god hälsa och minskade sjukskrivningstal. 

Behov av budget för personalresurser samt lokalanpassningar vid uppstartsskedet, 2 Mkr. 

I ett senare skede är detta ur flera perspektiv mycket fördelaktigt ur såväl mänskligt som samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

16.3.2.2 Hantering av geografiska data 

För att frigöra resurser, öka driftssäkerhet, minska licenskostnader och beroendet av ett flertal olika äldre 

system samt förbättra arbetsmiljö, skulle en samlad och uppdaterad GIS-lösning (Geografiska 

informationssystem) för staden hantering av gemensamma geografiska data behövas. 

En investering för att genomföra förstudie, införande och systemförvaltning motsvarande 1,3 miljoner kr 

förväntas professionalisera och effektivisera stadens gemensamma processer för leverans av planering, 

förvaltning och skötsel. 

Ett alternativ kan vara att staden skapar ett gemensamt verktyg för hantering av geografiska data. Ett 

effektivt och kostnadsbesparande arbetssätt kan vara att låta Intraservice genomföra åtgärderna och skapa ett 

stadengemensamt system som alla användare är med och delfinansierar. 

16.3.2.3 Digitalisering och ny teknik 

För att höja effektiviteten inom skötsel och anläggning, skapa hållbara, smarta parker, sänka 

miljöbelastningen och bli en attraktiv arbetsgivare, skulle förvaltningen vilja skala upp insatserna inom 

området digitalisering. 

Det handlar bland annat om testytor, elektrifiering av utrustning, smart teknik avseende soptunnor, 

bevattning och gräsklippning samt metodutveckling i samarbete med akademi, näringsliv och även möjlighet 

att involvera medborgarna. Initiala investeringskostnader väntas ge minskade kostnader för staden över tid 

och hemtagningseffekterna bedöms som relativt stora. För att utöka insatserna inom smart teknik för 

bevattning och skötsel bedöms cirka 1,4 miljoner kronor behövas för 2022. För att kunna påskynda utbyte till 

el i fordon och maskiner bedöms behovet till ca 8 miljoner kr/år. 

Under pandemiåret har digitaliseringen tagit stora kliv framåt, men det har också visat på vilka utmaningar 

inom digitaliseringsområdet förvaltningen står inför. Det handlar om såväl kompetens inom området samt 

ytterligare resurser för att möjliggöra steget till mer digitala miljöer. Områden som behöver utvecklas är 

bland annat digitala event/evenemang, samt digitala promenader i stadens parker, naturområden och 

stadsrum. 
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16.3.3 Nya förutsättningar 2022 

16.3.3.1 Kompensation av ökade driftkostnader för att möjliggöra ökat underhåll 

och skötsel 

Under 2020 anpassade sig förvaltningen till förtydligade redovisningsregler kring anläggningstillgångar som 

medför att vissa kostnader som tidigare bokförts som anläggningstillgångar numera kostnadsförs på driften. 

Det gäller utgifter som inte tillför tillgången något bestående värde. Kostnader för kommunikation, 

invigningar, rivning, och administrativa kostnader såsom overhead (OH) får enligt rekommendationerna inte 

aktiveras som anläggningstillgång. 

Park och naturnämnden bedriver, i enlighet med beslut fattat av kommunfullmäktige, en egen regi 

verksamhet som utför anläggningsarbeten för såväl fastighetskontorets exploateringar som för andra 

nämnders investeringar. Anläggningsenheten fakturerar årligen ca 120 mkr till beställarna varav ca 10 mkr är 

OH av omsättningen. Park och naturnämnden aktiverar cirka 80-100 mkr årligen i anläggningar, vilket 

motsvarar volymen på nämndens årliga investeringsbudget. Uppskattningsvis ingår kostnader för 

kommunikation, invigningar och rivning på ca 2 mkr årligen i den aktiverade summan. 

Under hösten 2020 framställde Park- och naturnämnden en kompletterande begäran om kompensation på 

12 mkr till kommunstyrelsen. Ärendet avgjordes i kommunstyrelsen först efter det att stadens budget för 

2021 antagits och begäran avslogs med hänvisning till att frågan aldrig lyfts i Park- och naturnämndens 

verksamhetnominering för 2021. Effekten av anpassningen till de nya rekommendationerna gjorde det 

nödvändigt för nämnden att besluta om att 12 mkr i budget för 2021 fick användas till att täcka befintliga 

OH-kostnader. Därmed kunde inte kommunfullmäktiges och nämndens ambition om medel för ökat 

underhåll och tillkommande skötsel efterföljas i den utsträckning som medel var avsatt till. Mellan 2016-

2020 tillkom nya områden och anläggningar som genererat ökade driftkostnader för förvaltningen på cirka 

10 mkr där motsvarande nämndbidragsökning uteblivits. Detta har hanterats genom minskad skötselambition 

och inre effektivisering. 

I verksamhetsnomineringarna för 2022 vill därför Park- och naturnämnden återigen begära medel 

motsvarande de 12 miljoner kronor som i budget för 2021 fick användas till att nämndbidragsfinansiera OH-

kostnader så att medel kan gå till utökad skötsel av stadens park- och naturområden.  

16.3.3.2 Drift och skötsel 

För att möta behov och förväntningar avseende drift och skötsel av de cirka 12000 hektar mark nämnden 

ansvarar för, kan kompetensutveckling avseende nya metoder och arbetssätt, utvecklad kommunikation, 

liksom avvecklandet av anläggningar bidra. Även samarbeten med andra förvaltningar och bolag, näringsliv 

och civilsamhälle utgör möjligheter. Årlig skolstädning, stöd till volontärsstädare, kampanjer, 

trygghetsarbete i utsatta stadsdelar och samarbeten med Citysamverkan och BID-forum likaså. Mer konkreta 

överenskommelser med fastighetsägarna kan ge resultat. Otrygga miljöer kan bli trygga med riktade 

investeringar för omgestaltning vilket kan minska behov av andra insatser. 

För att uppnå hållbara livsmiljöer på sikt, bidra till folkhälsa, trygghet, klimat och biologisk mångfald och 

med ansvar för stadens allmänna, icke-trafikala ytor, medverkar park och natur i samhällsplaneringen i 

staden för exempelvis Älvstaden, Västlänksområden och Bostad 2021. Förvaltningen har också en stor roll i 

att tillsammans med externa aktörer, andra förvaltningar och bolag aktivera platser i staden. För att 

åstadkomma trygghet, jämlik stad och attraktiv stadskärna bidrar platsskapande åtgärder, där förvaltningen i 

samverkan med andra förvaltningar och bolag samt externa aktörer utvecklar metoder och processer för 

platsutveckling. Till detta krävs ytterligare resurser, bedömt behov är 0,8 miljoner kr. 
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I en stad som växer är det av yttersta vikt att vid alla beslut om investeringar ta med kostnader för drift, 

skötsel och underhåll i beslutsunderlaget. Allt fler göteborgare och besökare hemestrar och söker sig till 

stadens parker, naturområden samt andra anläggningar. Denna positiva fleråriga trend gör det allt viktigare 

att den kontinuerliga skötseln prioriteras för att bibehålla funktionalitet och attraktivitet. Åtgärder behövs 

också för att minska avfall och skräp. Det gäller både skräp på land och i hav, då skräpet på land senare 

riskerar att hamna i haven. För att snabbt kunna ställa om till nya förutsättningar krävs hög kompetens hos 

förvaltningens medarbetare och stora krav på flexibel planering inom förvaltningen. 

Då park- och naturförvaltningen ansvarar för många anläggningar där enkelt avhjälpta hinder kan 

förekomma kräver detta arbete en systematik och uthållighet under många år framöver för att ge genomslag 

inom huvuddelen av förvaltningens ansvarsområden. Park- och naturförvaltningen gör bedömningen att det 

kommer att krävas extra medel ur kommuncentrala poster för enkelt avhjälpta hinder under de kommande 

åren för att kunna fortsätta genomföra detta arbete som ett eget projekt. Förvaltningens bedömning är att de 

framtida behoven av kommuncentrala medel för arbetet med enkelt avhjälpta hinder är ca 10 mkr per år 

under de kommande åren. 

De invasiva arterna har under flertalet år ökat allt mer i omfattning och utbredning. Det finns ett 

kommungemensamt uppdrag kring hanteringen av dessa. Park- och naturnämndens del av uppdraget kräver 

medel för att upprätthålla förvaltningens del av drift och skötsel. 

Under pandemiåret har stadens utegym kommit att spela en allt viktigare roll för göteborgarna och 

folkhälsan. Under 2021 kommer en översyn av förvaltningens  utegym att genomföras för att säkerställa att 

de är i gott skick samt att det finns instruktioner att tillgå hur redskapen kan användas. En 

informationskampanj för att fler ska få kännedom om utegymmens placering och funktion, samt återkomma 

med förslag på hur invånare i staden kan göras delaktiga i skötsel och användandet av stadens utegym. För 

att behålla god drift och utveckling av utegymmen krävs det ökade resurser. Bedömd kostnad per år: 0,5 

miljoner kr 

Det helt nya kommunala naturreservatet Stora Amundön och Billdals skärgård har vunnit lag kraft och 

förvaltaransvaret är park- och naturnämndens uppdrag. Hur den av byggnadsnämnden beslutade 

skötselplanen för det nya naturreservatet ska finansieras är inte beslutat. Det gäller både 

investeringskostnader och driftkostnader. Park- och naturnämnden har i samrådsremissen inför beslut i 

byggnadsnämnden samt i särskild begäran om medel för uppdraget redovisat behov av 1,2 miljoner kr i 

driftmedel. Begäran har inte behandlats än. Skötselplanens åtgärder kommer inte att kunna genomföras utan 

tillkommande resurser. Reservatsförvaltningen omfattar mark och vatten som park- och naturnämnden inte 

förvaltar idag. 

För att understödja ridning och friluftsliv har program, som Friluftsprogrammet och Ridsportsprogrammet 

antagits av kommunfullmäktige. Genomförandet av programmens intentioner förutsätter nedprioriteringar av 

andra insatser och behöver pekas ut som prioriterade framför annat för att verkställas. 
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16.3.4 Kostnader för park- och naturnämndens 

verksamhetsnomineringar 

  

Nominering miljoner kr 2022 

Planeringsresurser 5 

Tillkommande ytor 2 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, fler 
arbetsmarknadslag 

10 

Grön rehabilitering 2 

Geografiska data 1 

Smart teknik för bevattning och skötsel 1,4 

Utbyte till el i fordon och maskiner 8 

Nåmndbidragsfinansiera OH-kostnader 12 

Planering för platsskapande åtgärder 0,8 

Enkelt avhjälpta hinder 10 

Utegym 0,5 

Billdal-Amundön 1,2 

Kapitalkostnader 2,6 

Kostnader för de gemensamma nomineringar återfinns under kapitel 2.5, där finns även en bedömning för 

behov under 2023 och 2024 



16.4 Sammanfattande tabell 
Sammanfattande tabell  

Gemensamma (Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park- och naturnämnden) verksamhetsnomineringar och Park- och naturnämndens egna 

nomineringar 

Nominering miljoner kr 2022 Läshänvisning 

Planeringsresurser 5 Ingår i gemensamma nomineringar Att planera och bygga staden.  

Tillkommande ytor 2 Ingår i PONS investeringsnomineringar  

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, fler 

arbetsmarknadslag 

10 PONS egen nominering hittas under Arbetsmarknadspolitiska insatser 

Grön rehabilitering 2 PONS egen nominering hittas under Effektiviseringar 

Geografiska data 1 Ingår i gemensamma nomineringar Upprätthålla och utveckla funktionen i 

den befintliga staden 

Smart teknik för bevattning och skötsel 1,4 PONS egen nominering hittas under Effektiviseringar 

Utbyte till el i fordon och maskiner 8 Ingår i gemensamma nomineringar Att planera och bygga staden 

Nämndbidragsfinansiera OH-kostnader 12 Ingår i gemensamma nomineringar Att planera och bygga staden 

Planering för platsskapande åtgärder 0,8 Ingår i gemensamma nomineringar Bo, vistas och verka 

Enkelt avhjälpta hinder 10 Ingår i gemensamma nomineringar Bo, vistas och verka 

Utegym 0,5 PONS egen nominering och hittas under Nya förutsättningar 

Billdal-Amundön 1,2 PONS egen nominering och hittas under Nya förutsättningar 

Kapitalkostnader 2,6 Ingår i PONS investeringsnomineringar 

 

 



17 Socialnämnden Centrum 

17.1 Inledning 
Om verksamhetsnominering 

Enligt Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast under mars 

månad inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. 

Verksamhetsnomineringen ska beslutas i april månad och överlämnas till det politiska budgetarbetet genom 

att stadsledningskontoret bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj 

månad. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnominering till nämnden. Nomineringen inför budget 

2022–2024 tar fasta på förändringar som påverkar nämndens grunduppdrag och som får effekt på kort och 

lång sikt, samt möjligheter till effektiviseringar. 

Socialnämnden Centrum 

Socialnämnden Centrum är en av de sex nya förvaltningarna som bildades vid årsskiftet 2020/2021. 

Nämnden har ansvar för individ- och familjeomsorg inom stadsområdet som tidigare ingick i stadsdelarna 

Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda. Nämnden ansvarar för de uppgifter som ligger på 

kommunen inom socialtjänstens område för stöd och hjälp till individer och familjer, dock inte för behov 

som avser funktionsstöd, vård och omsorg till äldre eller för uppgifter som ligger på andra nämnder. 

Socialnämnden Centrum har också ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och 

familjeomsorgen och erbjuder tjänster för hela staden. Till exempel socialjour, integrationsarbete, familjerätt 

samt uppsökande arbete med flera. 

Socialförvaltning Centrum har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet för folkhälsa, 

trygghetsarbetet och medverkan i samhällsplaneringen. I det ingår även fritidsverksamhet och verksamheter 

som har stadsövergripande uppdrag för stöd till individer och familj samt kompetenscentrums insatser inom 

exempelvis våld i nära relationer, drogförebyggande arbete samt kunskapsstöd och utveckling av 

evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Andra uppdrag är stöd till civilsamhället och Jämlik stad. 

17.2 Nomineringar 

17.2.1 Bosättningslagen 

Enligt tidigare beslut har Fastighetskontoret i uppdrag att hyra ut bostäder under en tidsbegränsad period om 

4-5 år till nyanlända enligt Bosättningslagen. Fastighetskontoret förvaltar cirka 1 300 hyresavtal för hushåll 

anvisade enligt Bosättningslagen. Av dessa är 800 vuxenhushåll och cirka 500 barnfamiljer med cirka 1 250 

barn. 
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Förvaltningen bedömer att ensamhushållen har lättare att ordna bostad efter den tidsbegränsade perioden. 

Det är möjligt att en del kommer söka nödbistånd med ökade kostnader som följd men förvaltningen gör 

ändå bedömningen att merparten troligen kommer lösa sin situation. 

För barnfamiljer med kort tid i bostadskö är möjligheten att ordna boende på egen hand begränsad. Ett troligt 

scenario är att barnfamiljer kommer att vara i ett större behov av nödbiståndsboende. Kostnaderna för 

förvaltningen för att ordna nödbiståndsboende uppskattas för en familj med två vuxna och tre barn till 1 200 

kronor per dygn vilket innebär 36 000 kronor per månad, 108 000 kronor för 3 månader eller 432 000 kronor 

för ett år. Under åren 2021-2023 är det 105 barnfamiljer som bor i stadsområde Centrum som berörs, 52 av 

familjerna ska flytta ut under 2022. Kostnaden för nödbistånd för barnfamiljerna skulle kunna uppgå till 8,5-

17 miljoner kronor beroende på hur länge familjerna är i behov av en placering, något som dock är en högst 

preliminär ekonomisk uppskattning. Det bedöms inte finnas någon rimlig möjlighet för nödbistånd till dessa 

barnfamiljer inom befintlig budget utan att det ger negativa effekter för befintlig kärnverksamhet utöver en 

fortsatt ekonomi i obalans. 

 

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har ett särskilt fokus på att motverka avhysningar av 

barnfamiljer och akut hemlöshet bland barnfamiljer. Under 2016-2019 gjordes från stadens sida en satsning 

på bostadslösa barnfamiljer utan social problematik genom att erbjuda förstahandskontrakt i AB Framtidens 

bostadsbestånd. Knappt 700 barnfamiljer gavs då möjlighet till ett långsiktigt boende. 

17.2.2 Konsekvenser pandemin 

Samhällets förmåga att hantera kriser påverkas i hög grad av hur samhället såg ut innan krisen inträffade. 

Befintliga sårbarheter och ojämlikheter förstärks när en kris inträffar. Risken är att de grupper som redan 

lever i utsatthet hamnar i ytterligare utanförskap, och att klyftan mellan dem och den övriga befolkningen 

ökar. Det är tydligt även för covid-19-pandemin. 

Covid-19 har orsakat den värsta lågkonjunkturen globalt sedan den ekonomiska krisen på 1930-talet. Allt fler 

i Sverige har fått svårt att klara sina utgifter, framförallt ensamstående föräldrar och unga vuxna. 

Arbetslösheten har också ökat betydligt. Vissa yrkesgrupper har drabbats hårdare än andra, framförallt 

branscher som hotell och restaurang och transport som sysselsätter många yngre, personer med utländsk 

bakgrund, och personer utan gymnasieutbildning. 
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Under pandemins toppar 2020 (vår och höst) ökade elevfrånvaron i förskolan och i grundskolan markant i 

Sverige. Nyanlända elever, elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund och elever med 

migrationsbakgrund och elever med neuropsykiatriska diagnoser har i högre utsträckning varit frånvarande. I 

ett längre perspektiv riskerar de att få en sämre utbildning, vilket kan få till följd att det blir svårt att få 

utbildningsplatser och arbete senare i livet. De elever som studerat på distans har också haft olika 

förutsättningar att klara studierna beroende på den enskilde elevens hemmiljö och de studiemöjligheter som 

erbjuds där. 

Hemmets betydelse har varit central under pandemin. Det har varit platsen för karantän, isolering, 

distansundervisning och hemarbete. I marginaliserade bostadsområden där socioekonomin är lägre är också 

trångboddheten större vilket i sin tur har lett till en extra sårbarhet under pandemin. Både gällande dödstal 

och social utsatthet. 

Konsekvenserna av pandemin blev för socialtjänsten till och med oktober mindre än befarat, vad gäller både 

inflödet av ärenden och verksamhetspåverkan. Det finns dock en oro för mörkertal då vi ser ett minskat 

stödsökande, försämrad samordning och förlängda processer. Pandemin kommer sannolikt leda till ett ökat 

behov av stöd från socialtjänsten och särskilt i grupper och områden som redan är utsatta. Eftersom 

pandemin och krisen fortfarande pågår är risken stor att ett ackumulerat hjälpbehov först kommer att bli 

ordentligt synligt när den mest akuta fasen av covid-19-pandemin har avtagit. 

Pandemin har påverkat alla, men sannolikheten är att de som redan innan pandemin levde i utsatthet hamnar 

i ytterligare utanförskap, och att skillnaden mellan dem och den övriga befolkningen ökar. 

17.2.3 Förebyggande och främjande arbete 

Regeringen beslutade 2017 om en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet 

var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 

förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. En ny socialtjänstlag föreslås träda 

ikraft den 1 januari 2023. 

I det nya lagförslaget lyfts vissa centrala delar som tillsammans beskrivs utgöra en helhet för att nå en 

hållbarbar socialtjänst. De olika delarna är beroende av varandra och förutsätter varandra. 

• Förebyggande arbete och lätt tillgänglig socialtjänst 

• En mer socialt inriktad samhällsplanering och stadsutveckling 

• Övergripande planering av insatser 

• En kunskapsbaserad socialtjänst utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

• Möjlighet för kommunen att tillhandahålla insatser utan behovsprövning 

 

Lagförslaget skärper det förebyggande uppdraget som socialtjänsten redan har och föreslår att socialtjänsten 

ska ha ett förebyggande perspektiv, som avser ett synsätt där socialtjänsten inom sin verksamhet 

uppmärksammar behovet av och förutsättningarna för det förebyggande arbete. Perspektivet ska bidra till att 

socialtjänsten arbetar i en större utsträckning med att motverka sociala problem och utanförskap men även 

minimera behovet av framtida insatser. Vikten av att planera för förebyggande och tidiga insatser betonas, 

liksom vikten av att bidra med social sakkunskap till samhällsplaneringen. Detta kommer kräva nya 

arbetssätt och metoder för att planera för kommande behov av insatser och likaså ställa krav på nära 

samverkan mellan planerande förvaltningarna och socialförvaltningarna för att den sociala dimensionen ska 

få tyngd och genomslag i samhällsplaneringen. 
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Det förebyggande perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde och på samtliga 

nivåer; samhälls-, grupp- och individnivå och tillämpas av beslutsfattare och yrkesverksamma inom alla 

socialtjänstens verksamheter. Det innebär dock utmaningar att göra denna omställning. Förebyggande arbete 

är långsiktigt och det tar tid innan önskad effekt nås. Ett omställningsarbete kommer med stor sannolikhet 

medföra ökade kostnader, åtminstone initialt, då socialtjänsten dels behöver omhänderta dagens behov av 

individinsatser, dels arbeta med förebyggande och tidiga insatser. På sikt kommer det förebyggande 

perspektivet skapa förutsättningar för en mer effektivare resursanvändning av socialtjänstens resurser och 

samhällsekonomiska vinster. 

17.2.4 Familjerätten 

Familjerätten tillhör de verksamheter vars förutsättningar har förändrats kraftigt. Den generella 

befolkningsökningen har under perioden 2008-2020 varit cirka 18 procent. Under åren 2007 – 2016 ökade 

antalet ärenden inom Familjerättens område kraftigt, vårdnadsutredningar och faderskapsutredningar med 

drygt 50 procent och snabbupplysningar till tingsrätten närapå fördubblades. Det har också genomförts ett 

antal lagförändringar som utökat Familjerättens ansvarsområde, exempelvis lagstadgat umgängesstöd och 

samarbetssamtal kring ekonomiska frågor. Verksamheten har tidvis haft svårt att leva upp till lagstadgade 

tidsgränser och en acceptabel arbetsmiljö, så för att kunna hantera ökade volymer och uppdrag har 

förvaltningen och verksamhetsområdet i flera omgångar prioriterat om resurser från andra icke lagstadgade 

verksamheter och administrativa funktioner. Exempelvis har verksamheter med öppna insatser riktade till 

vuxna med missbruks- eller relationsproblem haft sparbeting under ett antal år. 

Situationen är i dagsläget fortfarande ansträngd och avdelningen kan komma att behöva omfördela 

ytterligare medel under året. Inför 2022 kommer dock ett större resurstillskott behövas då lagstiftningen 

inom Familjerättens område åter förändras. Enligt lagförslaget, ska det från 1 januari 2022, införas ett krav 

på att socialtjänsten ska genomföra informationssamtal då föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden. 

Lagen innebär då också att föräldrar, som huvudregel, måste ha deltagit i ett sådant informationssamtal innan 

de framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol. Detta för att så långt det är 

möjligt lösa vårdnadstvister med samförståndslösningar. Det skulle gynna barnens situation och dessutom 

innebära att färre ärenden behöver hanteras av domstolarna. På sikt är förhoppningen att detta ska minska 

antalet vårdnadsutredningar men inledningsvis kommer det krävas en resursförstärkning. Beräknat på antalet 

vårdnadsärenden i nuläget räknar man med cirka 700 ärenden och inkluderat planeringstid samt 

administration är bedömningen att det behövs ytterligare två tjänster för att hantera den utökade 

arbetsuppgiften. 

17.2.5 Missbruksvård 

Göteborgs Stad har högre kostnader för insatser till vuxna personer med missbruk än jämförbara kommuner. 

Majoriteten av personerna som beviljas socialt boende i staden har en missbruksproblematik. Andra insatser 

än socialt boende samt tvångslagstiftning (LVM) nyttjas jämförelsevis i lägre utsträckning i Göteborgs Stad. 

Den öppenvård som tidigare har funnits i stadsdelarna har stegvis minskat i omfattning de senaste åren. 

För att få en fungerande missbruksvård är kommun och region ömsesidigt beroende av en välfungerande 

samverkan för att kunna stötta den enskilde till att komma ur sitt missbruk. Arbetet med samordning och 

samverkan tillsammans med hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde i staden. Socialdepartementen 

har tillsatt en Samsjuklighetsutredning som syftar till att se över hur insatser för personer med samsjuklighet 

med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Förslaget ska lämnas 30 

november 2021. Parallellt upphandlar Göteborgs stad behandlingsinsatser för vuxna, där gränsdragningar 

mellan respektive huvudmans ansvar ska bli tydligare. 
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Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår i de fyra socialförvaltningarna som syftar till att genomlysa och 

utveckla den kommunala öppenvården för vuxna personer i missbruk. Syftet är att utveckla en sammanhållen 

och samordnad missbruksvård i staden där boende, sysselsättning och den kommunala behandlingen 

fungerar i en kedja tillsammans med de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen ansvarar för. Staden ska 

utveckla och vidmakthålla de metoder och åtgärder med bäst effekt och evidens att hjälpa den enskilde, med 

utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Genom att 

bevilja rätt insats till individen i rätt tid, av rätt huvudman och till rätt kostnad kommer effektiviteten att öka. 

17.2.6 Digitalisering 

Handläggning av försörjningsstöd 

Enligt Göteborg Stads budget 2021 ska handläggning av försörjningsstöd på sikt automatiseras så långt det är 

möjligt. För att införa ett automatiserat beslutsstöd behöver den gemensamma handläggningsprocessen 

utvecklas och e-ansökan införas. Arbete med projektplanering och nyttorealisering pågår och effekter är 

ännu inte är klarlagda. Ett automatiserat beslutsstöd bedöms dock kunna frigöra resurser till att stötta den 

enskilde på väg till egenförsörjning, mer tid för motprestationsbaserat klientarbete och i förlängningen en 

lägre kostnad för ekonomiskt bistånd. 

Utskick av skriftlig kommunikation 

Det pågår en pilotverksamhet där socialförvaltningen Centrum i samarbete med Intraservice utvecklar 

digitala utskick. Det innebär att skriftlig kommunikation från förvaltningen skickas direkt från 

verksamhetssystem till digitala brevlådor eller till ett tryckeri som skapar fysiska brev. Båda varianterna har 

potential att skapa en tryggare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering jämfört med traditionell 

brevhantering. 

Digital signering 

Olika delar av myndighetsutövningen kräver signering av avtal eller beslut. Genom att digital signering finns 

en potential att bättre nyttja personalresurserna och skapa en mer rättssäker hantering och en effektivisering 

av bland annat handläggningsprocesser. 

Faderskapsutredningar 

Familjerätten i Göteborg ingår i ett nationellt utvecklingsarbete för att digitalisera delar av processen kring 

faderskapsutredningar. Processen är idag helt analog och innebär att skrivelser måste skickas som post 

mellan myndigheterna och att de berörda parterna (föräldrarna) måste underteckna handlingar vid personliga 

besök. 

Efter försening på grund av behov av lagändringar planeras nu en digitalisering under 2022. Den nya 

digitaliserade processen ska ersätta de personliga besöken för undertecknande, med att istället införa digital 

underskrift med Bank-id, samt ersätta posthantering med elektronisk överföring av handlingar mellan 

myndigheter. Det kommer innebära att ett antal administrativa arbetsuppgifter försvinner från 

Familjerättsbyrån. Effekten av det när det gäller minskat behov av personal är svår att bedöma. För vissa 

ärenden kommer det fortsatt finnas behov av personliga möten. En annan lagförändring 2022 om 

dokumentation av faderskapsärenden innebär en ambitionshöjning och tillkommande arbetsuppgifter och 

påverkar personalbehov åt andra hållet. När förändringen är implementerad skulle det vara möjligt att styra 

om personalresurser till andra områden. 
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17.2.7 Arkivskuld 

Hanteringen av allmänna handlingar var en viktig del inom omorganisationen och extra resurser tillsattes. På 

grund av tidsbrist och tekniska problem i bland annat socialtjänstens verksamhetssystem Treserva har dock 

inte allt kunnat omhändertas för att skapa god arkivvård utifrån ny nämndstruktur. 

I tidigare stadsdelsstruktur förvarades oftast handlingar tillhörande olika sektorer (äldreomsorg, individ- och 

familjeomsorg och funktionshinder) i samma lokal. Arkivlokalerna behöver nu anpassas och dimensioneras 

efter ny nämndstruktur, så att myndighetsgränser utifrån sekretess- och personuppgiftshantering sker på rätt 

sätt. 

Under 2021 pågår ett arbete med att se över hur arkivlokaler ska anpassas. De åtgärder som kommer att 

föreslås kommer leda till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader för att kunna hantera allmänna 

handlingar på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

Kostnader både för personal som behöver hantera analoga handlingar och lokalkostnader för att hantera 

konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. 

Den plan som finns är att personakter ska ställas av i två omgångar, 2021 och 2022. Avställningen innebär 

ökade kostnader för förvaltningen för det praktiska genomförandet. En tidigare uppskattning anger att det 

kräver cirka 32,5 årsarbetare till en uppskattad kostnad på 11 700 000 kronor per avställning för de sex nya 

fackförvaltningarna. Av totalt antal hyllmeter utgör 85 % Individ och familjeomsorgen. Kostnaden för 

socialförvaltningen Centrum uppgår 2022 till cirka 2,5 miljoner för personal, hyra av arkivlokal samt 

anpassningar av arkivlokaler. Utöver detta behöver verksamheterna själva delta i arbetet. 

Kostnaden för godkända arkivlokaler är svårt att uppskatta men tillkommer därutöver. 

17.2.8 Utökad bemanning myndighetsutövande barn och 

ungdomsvården 

Stadsledningskontoret utredning av myndighetsutövande barn och ungdomsvårdens förutsättningar att 

tillgodose skydds- och vårdbehovet för utsatta barn rapporterades till kommunstyrelsen i mars 2021, Dnr 

0858/20. Rapporten fokuserar särskilt på brister inom verksamhetens kapacitet för att skyndsamt utreda 

eventuella missförhållanden vid orosanmälningar. För att garantera en hållbar socialtjänst krävs en tillräcklig 

bemanning, en fungerande introduktion och kompetensutveckling, ett fungerande stöd till socialsekreterare 

och verkningsfulla och kunskapsbaserade insatser. 

Rapporten visar att bemanningen inte har ökat i samma takt som behoven, samtidigt som antalet 

aktualiseringar alltjämt ökar. Varje socialsekreterare har i genomsnitt 17 ärenden och 10 pågående 

utredningar samtidigt. Rapporten visar också att om det är obalans mellan oerfaren och erfaren personal 

tenderar personalomsättningen att öka och därmed också kostnaderna. Kostnaden för rekrytering, 

introduktion och inskolning av ny personal samt för avveckling av medarbetaren som lämnar, beräknas till 

cirka 350 000 - 550 000 kronor, för varje nyanställning. 

Många socialsekreterare är nya i sin yrkesroll och en hög andel är föräldralediga jämfört med andra 

yrkesgrupper i kommunen. Omsättningen är också relativt hög och 73 procent av 178 som svarat på en 

enkätundersökning inom ramen för uppdraget har svarat att de under de senaste två åren allvarligt funderat 

på att söka arbete utanför socialtjänsten. 

Socialnämnden Centrum har cirka 80 socialsekreterare inom barn och unga myndighet. Jämfört med övriga 

socialförvaltningar har nämnden en större andel som arbetat länge inom yrket. För att komma i fas med 

bemanningen behöver förvaltningen utöka med 3-4 socialsekreterare, vilket innebär en ökad kostnad med 1,8 

-2,4 miljoner kronor per år, exklusive kostnad för introduktion. 
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17.2.9 Justering av kommunbidrag mellan nämnder 

Behov av förändrad finansieringsmodell för förvaltaruppdrag - justering mellan 

Överförmyndarnämnden och socialnämnden Centrum 

Överförmyndarnämnden har under senare år konstaterat en ökning av såväl godmanskap som förvaltarskap. 

Ansökningar om förvaltarskap för vuxna har mellan 2016 och 2020 ökat med cirka 80 procent. Detta beror 

sannolikt på att den psykiska ohälsan har ökat i samhället, vilket också gör att dessa ärenden tenderar att bli 

alltmer komplicerade att hantera för lekmannaställföreträdare. 

För att uppnå en tydligare koppling mellan förvaltarenhetens utförda uppdrag och dess finansiering är 

förslaget att överförmyndarnämnden betalar utifrån hur många förvaltaruppdrag nämnderna kommit överens 

om att förvaltarenheten ska ha årligen. Antalet ärenden och samarbetsformer regleras i en kommande 

överenskommelse mellan nämnderna. För att den nya modellen ska vara kostnadsneutral för kommunen 

föreslås en överföring av kommunbidrag från socialnämnd Centrum till Överförmyndarnämnden enligt 

nedan: 

• Socialnämnd Centrum ska ha ett minskat kommunbidrag med 6,9 miljoner kronor (6 900 000 

kronor) i budget 2022. 

• Överförmyndarnämnden ska tillföras ett ökat kommunbidrag med 6,9 miljoner kronor (6 900 000 

kronor) i budget 2022. 

Utöver kommunbidrag finns bland annat huvudmännens arvodesbetalningar. 

Överförmyndarnämnden och socialnämnden Centrum är överens om ovanstående. 

Medel till studieförbund – justering mellan socialnämnden Centrum och Idrott- och 

föreningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 att flytta ansvaret för bidragsgivningen till studieförbund i 

Göteborg från Idrotts- och föreningsnämnden till Social resursnämnd från och med 1 januari 2019. Enligt 

beslutet ska Idrott- och föreningsnämnden fortsatt ansvara för att fördela medel till SISU Idrottsutbildarna. 

Hela kommunbidraget för bidragsgivning har fördelats till Social resursnämnd och sedan årsskiftet till 

socialnämnden Centrum inklusive medel som Idrott och föreningsnämnden ska fördela. Det har medfört 

onödig administrativ hantering och kostnader. 

Till budget 2022 föreslås fördelning av kommunbidrag enligt följande utifrån 2021 års ram för medel till 

studieförbunden: 

• Idrott- och föreningsnämnden 2 miljoner kronor för bidrag till SISU Idrottsutbildarna. 

• Socialnämnden Centrum 29,2 miljoner kronor för bidrag till övriga studieförbund. 

Nomineringen lyftes inför 2021 av ansvariga nämnder. 
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17.2.10 Kostnader för tomställda lokaler 

Från och med år 2020 slopades den så kallade lokalbanken. Den förvaltning som ej har behov av en lokal får 

numera ta hela kostnaden för lokalen till dess att staden hittar en annan förvaltning som vill nyttja lokalen. 

Det kan dröja åtskilliga år innan förvaltningen blir av med kostnaden och innebär i praktiken att den enskilda 

förvaltningens möjligheter och incitament till att effektivisera lokalanvändningen uteblir. I socialnämnden 

Centrum har vi i nuläget inte några tomställda lokaler och ej heller någon överkapacitet. Det är dock en fråga 

som är aktuell för många andra förvaltningar, inte minst för socialförvaltningen Sydväst som ansvarar för 

sociala boende. Kostnader för tomställda lokaler för socialförvaltningen Sydväst innebär högre kostnader för 

köp av boendeplatser för övriga socialförvaltningar. 

17.3 Yttranden 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna tycker det mesta i verksamhetsnomineringarna är mycket bra och noga övervägt. Vi 

skulle dock vilja trycka på två saker till. Det ena är att alla ungdomar skall få sommarlovskort även 2022-

2024. Detta speciellt nu när barnkonventionen blivit lag och det är viktigt att vi lyssnar och låter våra 

ungdomar och barn få inflytande. För många unga är detta extra viktigt, eftersom inte alla föräldrar har råd 

eller möjlighet att förse sina barn och unga med sommarlovskort. För dessa familjer är det viktigt att se detta 

ur en jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, så att alla får samma möjlighet att röra sig fritt i vår stad och 

medverka både på arbetsmarknaden med sommarjobb, men också för att ha ett rikt fritidsliv och kunna delta 

på olika evenemang runt om i staden. 

Det andra vi vill trycka lite extra på är att jobba vidare med att tydligt bekämpa hedersvåld och våld i nära 

relation. En viktig fråga för framförallt utsatta barn och kvinnor. Här behöver vi tydligt visa att vi jobbar med 

frågan och att det finns stöd och hjälp att få. Därför önskar vi att förvaltningen även tar med sig dessa tankar: 

Att staden även fortsättningsvis skall satsa på sommarlovskort till barn/ungdomar Att staden tydligt jobbar 

med att motverka hedersvåld och våld i nära relation samt ger stöd till dem som är utsatta. 

  

Moderaterna och Liberalerna 

De förslag som förvaltningen har kommit med är mycket gott, men utöver detta vill vi också att följande 

aspekter tas i beaktande för verksamhetsnominering. 

1. Trygghet. Det är allmänt känt att genom att uppleva trygghet och en känsla av tillhörighet så ökar 

välmåendet för individer och kan på gruppnivå skapa en trygghet. Trygghetsarbetet ska synkroniseras med 

arbetet som sker inom stadens bostadskoncern Framtiden AB tar i sin strategi upp detta. Även för oss i 

centrala delarna av staden finns det möjligheter göra kopplingar mellan att känslan av samhörighet ökar och 

att tryggheten ökar, vilket bl.a. kan ske genom att fler känner sig delaktiga i sin närmiljö. Att välja att ta 

avstånd från ett tidigare kriminellt liv eller från olika typer av våldsbejakande extremism är väldigt svårt, 

liksom att frigöra sig från hederskultur. Där bör vi som kommun vara ett aktivt stöd på olika sätt. Vi vill 

också att jourer som arbetar med våldsutsatta ska kunna ha en långsiktig trygghet i sitt arbete med olika 

grupper med ett särskilt fokus på barn som medföljer till jourerna. All forskning visar att tidigare insatser är 

guld värda. Vi vill att förvaltningen ska fortsätta att utveckla arbetet med hembesök hos förstföderskor, att 

arbete utifrån ett familjecentrerat arbetssätt, att mer kraft läggs på skolfam samt generellt föräldrastöd. 
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2. Utveckla arbetslinjen kopplat till motprestation. Att ha ett arbete, att känna sig behövd och känna 

stolthet inför det man utför och skapar har mängder av positiva bieffekter. Vi vill att fler ska kunna få den 

upplevelsen även om vägen dit är går i olika steg. Ett steg på vägen kan vara att genom motprestation till 

försörjningsstöd få in både rutiner och en fot på arbetsmarknaden. Vi vill därför att förvaltningen ytterligare 

arbetar med detta i fokus. Vi behöver bli bättre på att snabbare få in nya svenskar i vårt samhälle och bli 

integrerade och känna delaktighet. Detta gäller i allra högsta grad kvinnor som tack vare en räcka av orsaker 

ofta är de som integreras sist. Vi vill att förvaltningen ska arbeta aktivt med att, både inom ramen för 

Etableringsenheten men också inom socialtjänsten stödja kvinnor till integration. 

3. Förbättrad samverkan. Som socialtjänst är vi sista utposten för att garantera varje människans trygghet 

och frihet. I den komplexa värld som är dagens samhälle finns många olika myndigheter och aktörer som vi 

ska samverka med och en potential att förbättra denna samverkan ytterligare. Det kan röra sig om Göteborgs 

stad (utöver det som nämnts nedan också sådant som Framtiden AB, NAV, Förskoleförvaltningen och andra 

socialtjänster), VGR i olika former (hälso- och sjukvård, BUP), statliga myndigheter såsom Polisen, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, men också privata företag exempelvis privata bostadsbolag, samt 

sist men absolut inte minst – olika delar av civilsamhället som kan nå enskilda och grupper på ett sätt som vi 

som myndighet inte kan. Det finns sedan länge ett välutvecklat arbetssätt, SSPF, men i och med de nya 

socialnämnderna är det viktigt att arbetet justeras till de nya förutsättningarna och de utmaningar som finns i 

att samarbeta med två andra förvaltningar (Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen) samt ett 

stort antal friskolor. 

4. Bättre resursutnyttjande och upphandlingar. Det ligger i allas intresse att klokt använda de intäkter 

som kommunen har som skatteintäkter. Därför vill vi ytterligare poängtera att vi vill att förvaltningen jobbar 

med bättre resursutnyttjande och använder möjligheten till ny teknik för att få till effektivare arbetssätt. Vi 

vill också att förvaltningen, utöver det arbete som redan görs, sätter ännu mera kraft bakom att arbeta med att 

utveckla upphandlingar så att en större bredd av företag kan komma i åtanke för upphandlingar, men 

framförallt att förvaltningen jobbar med reserverade upphandlingar för sociala företag. 

5. Boendecoaching. Boendecoaching är ett bra sätt att stödja nyanlända som söker bostad. Det kan vara svårt 

att förstå hur man söker bostad och det kan likaså vara bra att få praktisk hjälp och möjlighet till bollplank. 

Utifrån detta vill Alliansen, vid behov, utöka möjligheterna till boendecoachning. 

  

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ 

2016 röstade samtliga partier i Sveriges riksdag, förutom SD, för bosättningslagen. Bosättningslagen innebär 

att kommuner är skyldiga att ta emot flyktingar som anvisas till kommunen och ge dessa ett boende. I lagens 

förarbete är det tydligt att intentionen är att flyktingarna ska erbjudas permanenta kontrakt utspridda över 

kommunen. Detta har också många kommuner gjort, men inte Göteborg. Flyktingar som från 2016 

placerades i lägenheter väl spridda runt om i staden på 4- års-kontrakt, sägs nu upp från sina lägenheter och 

tvingas flytta ut. Då bostadsmarknaden är allt annat än lättillgänglig hamnar många i osäkra hyreskontrakt i 

andra eller tredje hand eller som inneboende, ofta i utsatta områden. Konsekvensen blir trångboddhet och en 

ökad segregation i Göteborg. 

Med start i juni 2021 kommer även barnfamiljerna sägas upp från sina tillfälliga kontrakt. Detta har varit 

välkänt för samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige under en lång tid. Oviljan att 

göra något åt situationen för dessa barnfamiljer har varit kallhamrad. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Feministiskt Initiativ har vid flera tillfällen i både Kommunstyrelsen och Fastighetsnämnden lyft frågan om 

att göra hyreskontrakten permanenta men varje gång blivit nedröstade. Att det skulle bli ekonomiska 

konsekvenser har vi också varnat för, och att kostnaderna för hemlösa barnfamiljer i behov av nödbistånd 

skulle blir stora är också något vi påtalat. 
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Socialnämnderna måste nu möta de sociala och ekonomiska konsekvenserna av denna politik och det är 

relevant att detta påtalas i verksamhetsnomineringarna inför budget 2022, men det kommer inte på något sätt 

hjälpa de barnfamiljer som tvingas bryta upp från sina hem i juni. Situationen är akut och senast vid förra 

nämndssammanträdet lade vi rödgrönrosa ett yrkande om att socialnämnden Centrum ska hemställa till 

fastighetsnämnden att göra kontrakten permanenta. Att vänta till 2022 skulle innebära att många barns 

framtid förstörs. Det kan vi inte ställa oss bakom. 

  

Sverigedemokraterna 

Förslagen som förvaltningen har är av godo. Så även alliansens aspekter som definitivt bör tas i beaktande 

för en mer hållbar socialtjänst. Utöver alliansens punkter som vi till fullo instämmer i, vill 

Sverigedemokraterna dock poängtera följande: 

Boende 

• Insatser med bostadscoaching behöver ses över. Nyanlända har inte under etableringsfasen som är på 

två år, fullt ut lyckats med att söka bostad och arbete på egen hand. Därför föreslår vi att de snarast 

får hjälp med att söka bostad (i eller utanför kommunen) på egen hand och med hjälp av personliga 

boendecoacher. Lämpligen kan detta ske vid möten ca två ggr/ månad. Fastighetskontoret har inte 

lyckats med detta. Ett utökat samarbete med dessa vore därför önskvärt. Konsekvenserna med ökade 

nödbistånd ser vi i kommande budget. 

Försörjning 

• Som en del av motprestation för att erhålla försörjningsstöd och för att aktivt träna inför arbetslivet 

ska en bedömning göras om vilka arbetsuppgifter som vore lämpade på individnivå och därefter 

skapas en lämplig praktikplats. Det kan tex vara att hjälpa till med logistik på ett lager, assistera 

elever på raster för en ökad vuxennärvaro eller arbeta i ett storkök som exempel. 

• Att standardisera biståndsbedömningar så mycket som möjligt för att få en likvärdig bedömning av 

biståndsansökningarna. Digitalisera processen där det är möjligt och frigör på så vis även tid för 

socialarbetarna. 

Trygghet 

• Klotter bör saneras i utsatta områden för att öka trygghetskänslan. På sikt bör man också utreda 

vinsten med nolltolerans för klotter. 

• Nattvandring bör bli en motprestation för försörjningsstöd. Detta kan ske i samverkan med 

föreningar. 

• Utveckla samarbetet med skolan. Anordna föräldramöten för att ge information om barnens situation 

och om riskerna för att hamna i kriminalitet. 

• Låt närvaron på föräldramöten vara ett av kraven för att få försörjningsstöd. 

• Att komma till utvecklingssamtal om sina egna barn kan också kategoriseras som en sund 

motprestation för att erhålla försörjningsstöd. 
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18 Socialnämnden Hisingen 

18.1 Inledning 
Verksamhetsnomineringen tar fasta på förhållanden som har en inverkan på kärnuppdraget och har 

ekonomisk påverkan på förvaltningen. Utgångspunkten är att fånga faktorer av väsentlig karaktär för 

nämnden vilka bedöms vara svåra att hantera utan att det har en negativ effekt på kärnuppdraget och de vi är 

till för. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska verksamhetsnomineringen 

beslutas i april månad. Nomineringen överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 

stadsledningskontoret som bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj 

månad. 

  

18.2 Verksamhetsområden 

18.2.1 Individ och familjeomsorg 

  

18.2.1.1 Utveckling av försörjningsstöd 

Förväntad utveckling av försörjningsstöd 

Socialförvaltningen Hisingen har i januari 2021 2 406 hushåll i beroende av försörjningsstöd. Antal 

pågående ärenden är dock 3174 stycken. 

I den statistik som är möjlig att ta fram ur Treserva indelas försörjningsstödstagare i olika kategorier. Inom 

varje kategori finns också underkategorier. Försörjningsstödstagare är inte en homogen grupp och orsaken 

till försörjningsberoendet kan se olika ut inom respektive kategori. Nedan följer en procentuell fördelning 

som kan fluktuera +/- några procentenheter beroende på när mätning sker. 

Den främsta orsaken till försörjningsstöd är arbetshinder social skäl och kategorin utgör ca 34 % följt av 

arbetslös som utgör ca 30 %. Därefter följer sjukskriven med läkarintyg som utgör ca 15 %. Andelen som 

studerar med försörjningsstöd utgör ca 12 %. Cirka 9 % av samtliga försörjningsstödstagare bedöms inte 

vara aktuella för insatser då de har ersättning från andra trygghetssystem såsom föräldrapenning och pension 

och står inte till arbetsmarknaders förfogande. 
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Arbetshinder sociala skäl 

I gruppen arbetshinder sociala skäl ingår personer som för närvarande inte omedelbart står till 

arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer ha nedsatt arbetsförmåga. Arbete kan bli 

aktuellt i framtiden men först efter utredning och social eller medicinsk rehabilitering. Här kan individer med 

missbruk och beroende, psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning förekomma. För att denna grupp 

ska bli självförsörjande kan socialtjänsten kravställa att den enskilde bidrar till att arbetsförmågan utreds och 

kartläggs. Socialtjänsten kan bidra med stödjande insatser för att minimera arbetshindret. För gruppen är 

samverkan med hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Finsam viktigt. 

Deltagande i vård och behandlingsinsatser kan inte kravställas. Socialsekreterarens roll blir viktigt i att 

utreda, hålla samman ärendet och initiera kontakter och driva processen i ärendet framåt. 

Insatser för målgruppen arbetshinder sociala skäl 

IPS 

Individual placement and support (IPS) är en evidensbaserad metod som kan hjälpa personer med 

omfattande funktionsnedsättningar att komma i arbete. Metoden var implementerad tidigare i Norra Hisingen 

och ska implementeras i den nya förvaltningen som helhet. Idag finns 50 klienter som får insats genom IPS 

men förvaltningen har identifierat att cirka 150 ytterligare skulle komma ifråga för denna insats. Insatsen är 

en långsiktig metod och kräver utbildad personal. Personalen om 4 medarbetare är anställda inom 

socialförvaltningen Hisingen. 

ESF-projekt Landa, projekt inom ramen för Finsam 

Målgruppen är utrikesfödda med kontakt med socialtjänsten som behöver stöd för att börja arbeta eller 

studera. Cirka 100 kan delta under projekttiden som är cirka 2 år. 

ESF-projekt Vamos  

Projekt Vamos är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stadsmission, socialförvaltning Sydväst och 

socialförvaltningen Hisingen. Projektet har särskild fokus på unga och personer med beroendeproblematik. 

Cirka 100 kan delta under projekttiden som är cirka 2 år. 

  

Arbetslösa 

Förvaltningen ser att kategorin arbetslös ökar. Inom kategorin finns underkategorier som består av arbetslös 

väntar ersättning, arbetslös utan ersättning, arbetslös otillräcklig ersättning. Huvudfokus för förvaltningen är 

arbetslös utan ersättning då Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de som har a-kassa. Insatser från 

kommunens sida för dem med ersättning i form av A-kassan kan innebära att individen förlorar sin rätt till 

ersättning varför Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för planeringen. 

Insatser för arbetslösa utan ersättning 

Insatser via Kompetenscenter, Arbvux 

Individer som skickas till Kompetenscenter (KC) är de som står närmast arbetsmarknaden. Verksamheten tar 

maximalt 250 klienter i 18 månader som längst. 

För övriga arbetslösa är samverkan med Arbetsförmedlingen central. 
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Omvärldsfaktorer 

Med anledning av covid har branscher som av tradition kunnat erbjuda enklare arbetsuppgifter såsom handel, 

restaurang och café drabbats av varsel och konkurser vilket innebär att konkurrensen om enklare arbeten 

ökar och gruppen försörjningsstödstagare aktuella för dessa arbeten har svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Andelen långtidsberoende riskerar då att öka. Det finns en naturlig omsättning där 

personer är i beroende av försörjningsstöd en kortare tid mellan arbeten. Den omsättningen förväntas minska 

med anledning av det minskade utbudet av enklare arbeten till följd av covid. Nya företag etablerar sig inte i 

samma takt och det har skett en inbromsning på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen (AF) har angett att de har en högre ambition att ge arbetsmarknadsinsatser framgent och 

där uppges ungdomar vara en prioriterad grupp. 

Insatser från förvaltningen  

Inventering över alla insatser som klienter tar del av samt vilka behov klienterna har, pågår. Skälet är att 

kunna ställa rätt krav på motprestation och specificera behovet av insatser och se vilka samverkansarenor 

som finns eller behöver etableras. Insatser som matchar klienternas behov är en förutsättning för att komma 

ut på arbetsmarknaden. 

KC förväntas inom ramen för sitt uppdrag erbjuda fler insatser. Främst till gruppen närmast 

arbetsmarknaden. Kvar inom försörjningsstödet är då en tyngre målgrupp i behov av andra samordnade 

insatser där socialförvaltningen behöver arbeta koordinerande och med individuellt stöd. 

Socialförvaltningen Hisingens budget för försörjningsstöd är lägre än utfall. Differensen i februariprognosen 

är beräknad till ett underskott på 18 500 000 kr på helår. Förvaltningen gör bedömningen att möjligheten för 

försörjningstagare att lämna bidragsberoendet är kraftigt reducerad med hänsyn till att arbetslösheten i 

samhället ökar. Bedömningen är snarare att nuvarande prognosticerade underskott kvarstår eller riskerar att 

öka. 

18.2.1.2 Bosättningslagen 

Bosättningslagen 

Enligt tidigare beslut har Fastighetskontoret uppdrag att hyra ut bostäder under en tidsbegränsad period om 

4-5 år till nyanlända enligt Bosättningslagen. Fastighetskontoret förvaltar cirka 1 300 hyresavtal för hushåll 

anvisade enligt Bosättningslagen. Av dessa utgör 800 vuxenhushåll och cirka 500 barnfamiljer. 

Förvaltningen bedömer att ensamhushållen har lättare att ordna bostad efter den tidsbegränsade perioden. 

Det är möjligt att en del kommer söka nödbistånd med ökade kostnader som följd men förvaltningen gör 

ändå bedömningen att merparten troligen kommer lösa sin situation. 

För barnfamiljer är möjligheten att ordna boende på egen hand begränsad. Ett troligt scenario är att 

barnfamiljer kommer att vara i ett större behov av nödbiståndsboende. Kostnaderna för förvaltningen för att 

ordna nödbiståndsboende uppskattas för en familj med två vuxna och tre barn till 1 200 kronor per dygn 

vilket innebär 430 000 kronor per år. Som bilden nedan visar har Hisingen flest antal barnfamiljer. Om ingen 

av de 69 familjerna lyckas ordna eget boende under 2022 skulle det potentiellt kunna innebära en total 

kostnad om cirka 29 670 000 kronor på helår. Det bedöms inte finnas någon rimlig möjlighet för nödbistånd 

till dessa barnfamiljer inom befintlig budget utan att det ger negativa effekter för befintlig kärnverksamhet 

utöver en fortsatt ekonomi i obalans. 
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18.2.1.3 Effekter efter ny förvaltningsorganisation 

I och med upphörandet av stadsdelsorganisationen har de nya förvaltningarna fått överta ansvar i olika 

frågor. Nedan ges en beskrivning över de områden som har en större ekonomisk effekt för 

socialförvaltningen Hisingen. 

Lokaler 

Förvaltningen har övertagit ansvar för ett antal lokaler. En del lokaler är tomställda och har tidigare legat i 

den så kallade lokalbanken. Då denna inte finns kvar har ansvaret och kostnaden flyttats till den verksamhet 

som sist använde lokalen. Därtill finns andra lokaler där nyligen verksamhet bedrevs men som på grund av 

omorganisationen inte längre nyttjas av socialförvaltningen Hisingen eller är där i princip är tömda. Det 

handlar om en reell överkapacitet av lokaler till en årlig cirkakostnad på 8 000 000 kr. 

Förvaltningen arbetar för att andra verksamheter i staden som är i behov av lokaler övertar kontrakten helt, 

alternativt kan hyra del av lokalerna. Förvaltningen har ett långsiktigt arbete att yteffektivisera 

lokalanvändandet och på så sätt minska fasta hyreskostnader. Då vissa avtal har långa uppsägningstider 

begränsas möjligheten till snabb ekonomisk effekt. Därtill har socialförvaltningen Hisingen pågående 

ombyggnation på två socialkontor av 3 som kommer generera en högre hyres- och investeringskostnad. 

Arkivskuld 

Hanteringen av allmänna handlingar var en stor del inom omorganisationen och extra resurser tillsattes. På 

grund av tidsbrist och tekniska problem i bland annat socialtjänstens verksamhetssystem Treserva har dock 

inte allt kunnat omhändertas för att skapa god arkivvård utifrån ny nämndstruktur. 

I tidigare stadsdelsstruktur förvarades oftast handlingar tillhörande de olika sektorer (äldreomsorg, individ- 

och familjeomsorg och funktionshinder) i samma lokal. Arkivlokalerna behöver nu anpassas och 

dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att myndighetsgränser utifrån sekretess- och 

personuppgiftshantering sker på rätt sätt. 
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Under 2021 pågår arbete med att se över hur arkivlokaler ska anpassas. De åtgärder som kommer att föreslås 

kommer leda till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader för att kunna hantera allmänna handlingar 

på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

Kostnader både för personal för att hantera de analoga handlingar och lokalkostnader för att hantera 

konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. 

Den plan som finns är att akter ska ställas av i två omgångar, 2021 och 2022. Avställningen innebär ökade 

kostnader för förvaltningen för det praktiska genomförandet. En tidigare uppskattning anger att det kräver 

cirka 32.5 årsarbetare till en uppskattad kostnad på 11 700 000 kronor per avställning för de sex nya 

fackförvaltningarna. Av totalt antal hyllmeter utgör 85 % Individ och familjeomsorgen. Fördelat på 4 

socialförvaltningar utgör kostnaden cirka 2 500 000 kr för socialförvaltningen Hisingen i utökade kostnader 

för personal. 

Kostnaden för godkända arkivlokaler är svårt att uppskatta men tillkommer därutöver. 

Personal och overheadkostnader 

I samband med omorganisation har personal fördelats till någon av de nya förvaltningarna. Det innebär att en 

del av personalresurserna inte motsvarar det faktiska behovet sett till kompetens. En fackförvaltning kan 

behöva andra specialistfunktioner än den tidigare stadsdelsorganisationen hade behov av. Bland annat har 

processer som tidigare samordnats och bekostats centralt samt tjänster som gemensamt finansierats av de 

tidigare stadsdelarna flyttats till de nya förvaltningarna. 

Möjlighet att svara upp mot effektiviseringskravet på cirka 15 000 000 kronor genom att minska 

administrativ personal är begränsad eftersom nya kompetenser och befattningar behövs. Samt att en 

förvaltning kräver en grundbemanning för att kunna hantera de processer som följer med uppdraget. Det 

innebär fasta kostnader oavsett volym upp till en viss nivå. Förvaltningen har inte stordriftsfördelar då 

Hisingen är den minsta förvaltningen sett till antalet anställda men är betydligt större i de 

myndighetsutövande delarna än Centrum och Sydväst. I angiven summa ligger också IT-relaterade fasta 

kostnader som inte bedöms påverkningsbara. 

Socialförvaltningarna förväntas fortsätta leverera remissvar, utredningar med mera likt tidigare 

stadsdelsförvaltningar med beaktande av befolkningens behov och förvaltningens kännedom om lokala 

förhållanden. Detta gäller till exempel trygghetsarbete, krisstöd, samhällsplanering, folkhälsoarbete, 

samverkan med civilsamhälle med mera. 

Bedömningen är att förvaltningens kostnader inte kommer öka mot bakgrund av ovan men möjligheten att 

effektivisera motsvarande kravet om 15 000 000 kronor är begränsad vilket påverkar möjligheten till 

ekonomi i balans. Förvaltningen har påbörjat anpassningar motsvarande cirka 5 000 000 kronor för 2021 

vilket bedöms vara genomförbart i förhållande till vad förvaltningen förväntas leverera. 

Regler för hantering av eget kapital 

Dagens regler för möjlighet att nyttja eget kapital är inte kompatibla med socialförvaltningarnas och den 

myndighetsutövande verksamhetens behov av att jämna ut fluktuationer kopplat till köp av verksamhet. 

Reglerna skulle behöva ses över. 

  

18.2.1.4 Konsekvenser av covid 

I rapporten "Under rådande omständigheter" från Vård- och omsorgsanalys lyfts fram att det finns risk för 

ökat stödbehov inom främst grupperna våld i nära, missbruk och beroendevård till följd av covid. Därtill 

finns risk för en ökad psykisk ohälsa bland invånarna vilket kan leda till en ökad efterfrågan av stöd, råd och 

behandling från socialförvaltningen Hisingen. 
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Under covid har stadsdelarna återkommande följt aktualiseringar gällande våld i nära relationer och ökad 

social oro. Lägesrapporter har kontinuerligt lämnats till Kommunstyrelsen. Hittills har märkbara effekter inte 

kunnat beläggas. Dock finns risk för ett mörkertal och att ett uppdämt behov framträder inom 

budgetperioden. 

I pandemins akuta skede har adekvata insatser riktats mot att minska smittspridning och behålla god kvalitet 

i insatser riktade mot äldre och funktionsnedsatta. Det finns en risk att de långsiktiga samhälleliga 

konsekvenserna av covid blir kännbara i ökad efterfrågan av socialförvaltningarnas tjänster. Detta behöver 

tas i beaktande i långsiktig resurstilldelning. Det gäller så väl personella resurser i form av 

handläggningsresurser samt resurser för att täcka behov av ökade insatser gällande vård och behandling. 

Effekterna av pandemins långsiktiga konsekvenser har också koppling till försörjningsstödets utveckling. 

18.2.1.5 Förutsättningar för myndighetsutövande barn och unga 

Kommunstyrelsen gav Stadsledningskontoret den 3 juni 2020 i uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena 

inom den myndighetsutövande barn och ungdomsvården med avseende på förutsättningarna att leva upp till 

den lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn. Uppdraget redovisas 

den 3 mars 2021 på Kommunstyrelsen. 

Rapporten redovisar personalens sammansättning och det framgår att relativt många är unga i sin yrkesroll. 

Socialsekreterargruppen har en hög andel föräldralediga jämfört med andra yrkesgrupper i kommunen. 

Personalomsättningen ligger på en relativt hög nivå. Utredningen visar också att 73 % av de som svarat på en 

enkät inom ramen för uppdraget har angett att de under de senaste två åren allvarligt funderat på att söka 

arbete utanför socialtjänsten. 

Rapporten redovisar att, trots att socialsekreterarna har blivit fler, har inte utvecklingen följt inflödet av nya 

aktualiseringar. Bemanningen har inte ökat i samma takt som behoven. I snitt hade varje socialsekreterare 17 

ärenden och 10 utredningar pågående samtidigt. 

Förslag till möjliga åtgärder är satsning på ökad bemanning, utveckling av medhandläggarskap, utveckling 

av arbetssätt för möjlighet till återhämtning och administrativt stöd. Socialförvaltningarna behöver fortsätta 

driva utvecklingsarbetet gällande kompetensutveckling, kompetensstyrning och utveckling av arbetssätt och 

metoder. 

En hög personalomsättning i kombination med för hög ärendebelastning samt en obalans mellan erfaren och 

oerfaren personal kan påverka bedömningar och beslut vilket kan leda till ökade kostnader för köpta insatser 

och att rättssäkerheten för den enskilde försämras. Anställda i tjänst på barn och unga myndighet på 

socialförvaltningen Hisingen är 145 stycken. 65 personer är under 34 år. Av dessa är 31 socialsekreterare 

under 29 år. 

Rapporten anger att summan för rekrytering, introduktion och inskolning av ny personal samt kostnader för 

avveckling av medarbetaren som lämnar, kan beräknas till cirka 350 000 - 550 000 kronor – vid varje 

nyanställning. Ett rekryteringsbehov av 10 socialsekreterare skulle således innebära en kostnad på 3 500 000 

kronor - 5 500 000 kronor. Omsättningen för tidigare Norra Hisingen och Lundby låg på 10,5 % vilket utgör 

cirka 15 personer under 2020. För Västra Hisingen har det inte varit möjligt att få fram siffran. Under januari 

månad har socialförvaltningen Hisingen hitintills rekryterat 3 socialsekreterare inom Barn och 

ungdomsavdelningen och fler nyrekryteringar är gjorda men har ännu inte tillträtt sin nya tjänst. 

Förvaltningen jobbar med arbetsgivarvarumärket för att på så sätt minska omsättning och öka möjligheten 

till rekrytering av personal. Förvaltningsledningen har startat upp ett medarbetarnära forum för personal som 

är i arbetsledande funktioner såsom förste socialsekreterare och samordnare. Syftet är att ha ett forum för 

kommunikation och informationsutbyte samt en ökad känsla av delaktighet, sammanhang och inkludering. 
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18.2.1.6 Avhopparverksamheten och insatser för kriminella 

Sedan flera år tillbaka har Staden arbetat tillsammans med Polisen i en modell som kallas Trygg i Göteborg. 

Modellen bygger bland annat på gemensamma lägesbilder för att fastställa en problembild där orsakerna 

analyseras. Metoder, aktiviteter och åtgärder fastställs därefter i syfte att lösa problemen. Att motivera 

kriminella att lämna ett destruktivt leverne kräver dels motivationsarbete men också reella insatser som 

möjliggör ett avhopp. 

En organisatorisk samlad avhopparverksamheten är placerad inom socialförvaltning Centrum. Denna ska 

fokusera på individarbetet och ansvarar för särskilda avhopparärenden såväl för myndighetsutövning som 

kostnadsansvaret kopplat till individärendet. 

Kostnaden för den dyraste och mest omfattande insats som görs för en avhoppare är cirka 1 200 000 kronor 

per år enligt tjänsteutlåtande dnr 0841/19 från Stadsledningskontoret. Förvaltningarna ska föra över ärenden 

till Centrum både befintliga som nya och vid överföring av ärende till avhopparverksamheten ska också 

resurserna motsvarande insatsen omfördelas dit. 

I Stadsledningskontorets utredning anges att under 2011-2019 startades cirka 10-15 insatser med avhoppare 

per år för Göteborgs Stad inom ramen för Kunskapscentrum för organiserad brottslighet. Utredningen anger 

att en organisatorisk samlad avhopparverksamhet kan förväntas ungefär samma antal personer per år. 

Polisen uppger att det i nuläget finns över 350 identifierade personer på Hisingen som ingår i kriminella gäng 

eller i nära sammankoppling med kriminella gäng. Inom ramen för Trygg i arbetet vill Polisen i motiverande 

samtal med de kriminella erbjuda en hänvisningskontakt med avhopparverksamheten. Detta för att påvisa att 

verksamheten finns om någon är motiverad att lämna. Likaså kommer socialförvaltningen motivera kända 

kriminella om möjligheten att hoppa av den kriminella banan. 

Det finns en ekonomisk vinst att arbeta för att få ungdomar att lämna den kriminella banan. Socialtjänsten 

jobbar med att motivera dem. I dag finns ca 10 ungdomar som är placerade i tvångsåtgärder utifrån 

gängkriminalitet till en schabloniserad kostnad om ca 5000 kr dygnet. Ju mer intensifierade samhälleliga 

insatser mot gängkriminaliteten desto högre kommer socialtjänsten Hisingens kostnader för placeringar, 

omhändertaganden samt stöd att bli. 

Kostnaden för avhopparverksamheten är inget undantag även om insatsen utförs av Centrum eftersom 

kostnaderna omfördelas. 

18.2.1.7 Tillkommande uppdrag utanför budget 

Förstärkning av uppsökande arbete  

De nya socialnämnderna får i uppdrag att, i samarbete med idrotts- och föreningsnämnden, skyndsamt 

förstärka det uppsökande arbetet gentemot barn och ungdomar genom samverkan med föreningslivet. 

Beroende på ambitionsnivå riskerar uppdraget att öka kostnaderna. Om alternativet är att omfördela resurser 

får socialförvaltningen Hisingen prioritera bort annat som i sin tur påverkan de vi är till för negativt då den 

totala andelen resurser blir mindre om inte tillskott sker. 

Det kommer löpande uppdrag till socialförvaltningen Hisingen. I varje enskilt fall där uppdrag ges som inte 

är resurssatta behöver förvaltningen bedöma ambitionsnivån för att inte riskera neddragningar i 

kärnverksamheten. 
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18.2.2 Fritid 

House of colors  

Enligt 2 kap § 5 reglemente ska nämndens fritidsverksamheter erbjuda 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. 

Ungdomssatsningen Hisingen fick i uppdrag 2018 att etablera en ny mötesplats för unga HBTQ- personer. 

House of Colors är en mötesplats för unga HBTQ-personer med aktiviteter som främst riktar sig till 

ungdomar i gymnasieåldern. Behov finns av en unik mötesplats för målgruppen och efterfrågan har varit 

stor. Under åren 2018 - 2019 har verksamheten varit ett projekt med tillfällig projektledare och budget för att 

testa möjligheterna att bedriva mötesplatsen. Sedan 2020 är en heltidsanställd ungdomskonsulent på plats 

och verksamheten finansieras inom ram för ungdomssatsningen. 

Förvaltningen ser ett ökat behov av att utveckla verksamheten då den är omtyckt och utbudet inom projektet 

inte längre kan tillgodose behovet. Förvaltningen ser behovet att gå över från projekt till fast verksamhet då 

behoven hos målgruppen långsiktigt kommer finnas kvar. 

Kostnaderna för House of colors består av 250 tkr lön (50%) för en ungdomskonsulent, 300 tkr för lokal, 

timledare aktiviteter osv. Mötesplatsen kräver mer personalresurser, ökad/rätt kompetens, fler lokaler och i 

nuläget löser vi det gemensamt med timanställd fritidspersonal. Beräknad kostnad utgör cirka 1 200 000 kr 

per år. 

18.3 Yttranden beslutade av socialnämnden 

Hisingen 
Yttrande från V: 

2016 röstade samtliga partier i Sveriges riksdag, förutom SD, för bosättningslagen. Bosättningslagen innebär 

att kommuner är skyldiga att ta emot flyktingar som anvisas till kommunen och ge dessa ett boende. I lagens 

förarbete är det tydligt att intentionen är att flyktingarna ska erbjudas permanenta kontrakt utspridda över 

kommunen. Detta har också många kommuner gjort, men inte Göteborg. Flyktingar som från 2016 

placerades i lägenheter väl spridda runt om i staden på 4- års-kontrakt, sägs nu upp från sina lägenheter och 

tvingas flytta ut. Då bostadsmarknaden är allt annat än lättillgänglighamnar många i osäkra hyreskontrakt i 

andra eller tredje hand eller som inneboende, ofta i utsatta områden. Konsekvensen blir trångboddhet och en 

ökad segregation i Göteborg. Med start i juni 2021 kommer även barnfamiljerna sägas upp från sina 

tillfälliga kontrakt. Detta har varit välkänt för samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige under en lång tid. Oviljan att göra något åt situationen för dessa barnfamiljer har varit 

kallhamrad. Vänsterpartiet har i flera olika instanser som till exempel kommunstyrelsen och AB Framtiden 

lyft frågan om att göra hyreskontrakten permanenta men varje gång blivit nedröstade. Att det skulle bli 

ekonomiska konsekvenser har vi också varnat för, och att kostnaderna för hemlösa barnfamiljer i behov av 

nödbistånd skulle blir stora är också något vi påtalat. Att påtala i ett yttrande inför budget 2022 i 

verksamhetsnomineringar att det kommer bli ekonomiska konsekvenser kan man göra, men det kommer inte 

på något sätt hjälpa de barnfamiljer som tvingas bryta upp från sina hem i juni. Situationen är akut och vi har 

istället valt att lägga ett yrkande om att socialnämnden ska hemställa till fastighetsnämnden att göra 

kontrakten permanenta. Att vänta till 2022 skulle innebära att många barns framtid förstörs. Det kan vi inte 

ställa oss bakom. 
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Yttrande från L M S MP D: 

Från och med den 1 mars 2016 infördes Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning, även kallad Bosättningslagen. Lagen innebär i korthet att kommuner är skyldiga att efter 

anvisning ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Lagen slår dock inte fast hur länge kommunen ska 

tillhandahålla boende och kommuner runtom i landet har valt olika tillvägagångssätt. Inför att nyanlända 

barnfamiljers tillfälliga hyreskontrakt i Göteborg inom kort löper ut framträder det en del frågetecken i 

Socialnämnden Hisingen om såväl omfattningen såsom planen från staden centralt för konsekvenserna för de 

barnfamiljer som inte innan kontraktet utgår hittar en boendelösning. - Hur har kommunstyrelsen 

tillsammans med andra nämnder arbetat för att under kommande månader minimera de sociala och 

ekonomiska konsekvenserna som kan komma att behöva hanteras av socialnämnderna eller finns möjlighet 

att stötta socialnämnderna i dessa frågor? - Vilken förberedelse finns från kommunen centralt för att 

säkerställa att Socialnämnden Hisingen är beredda såväl socialt såsom ekonomiskt att hantera dessa frågor? 

Yttrande från MP:  

Yttrande från Miljöpartiet de Gröna i Socialnämnd Hisingen inför budget 2022-2024. Vi har valt att 

tillsammans med L, M, S och D ställa oss bakom yttrandet kopplat till verksamhetsnomineringar och 

Bosättningslagen då vi på alla vis vill lyfta hur viktigt det är att barnfamiljer som inte haft chansen att stå i 

bostadskö tillräckligt länge för att få en lägenhet får den hjälp de behöver för att inte stå utan bostad. Det är 

positivt att flera partier trycker på i frågan, men vi i MP vill göra mer för att säkerställa att dessa utsatta 

människor får bo kvar i sina hem. I detta egna yttrande vill vi därför hänvisa till det yrkande vi lägger i ett 

separat ärende tillsammans med V idag. Där är förslag till beslut att Socialnämnden Hisingen ska hemställa 

till Fastighetsnämnden om att omvandla tillfälliga hyreskontrakt till permanenta för barnfamiljer som 

anvisats till Göteborg genom bosättningslagen. Vi vill se ett Göteborg där trångboddhet och segregation 

minskar. Flyktingar ska erbjudas permanenta kontrakt utspritt över kommunerna, så även i Göteborg. Vår 

stad ska erbjuda trygghet för den som flyr från krig och förtryck. 
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19 Socialnämnden Nordost 

19.1 Inledning 
Enligt Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast under mars 

månad inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. 

Verksamhetsnomineringen ska beslutas i april månad och överlämnas till det politiska budgetarbetet genom 

att stadsledningskontoret bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj 

månad. 

Förvaltningen har tagit fram ett underlag för verksamhetsnominering till nämnden. Nomineringen för 2022–

2024 tar fasta på förändringar som har en inverkan på kärnuppdraget och har ekonomisk effekt. 

Utgångspunkten är att fånga påverkansfaktorer av väsentlig karaktär vilka bedöms vara svåra att hantera för 

nämnden utan att det har en negativ effekt på kärnuppdraget och de vi är till för. 

Nomineringarna är uppdelade i förändrade förutsättningar som på ett eller annat sätt påverkar nämnden samt 

möjliga effektiviseringar som nämnden ser. 

19.2 Förändrade förutsättningar 
Förslag till ny socialtjänstlag 

Regeringen tillsatte 2017 en utredare för översyn av socialtjänstlagenen, SoL. Förslaget en Hållbar 

socialtjänst SOU 2020;47 har varit ute på remiss, med svarstid 2021-02-01. Samtliga remissvar finns på 

regeringens hemsida. Lagförslaget ska inte vara ambitions- eller kostnadshöjande. Förslaget är en ramlag 

som beskriver mål och principer, inte en detaljlag. De största förändringarna är; 

• en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst  

• kommunens övergripande planeringsansvar och planering av insatser 

• en kunskapsbaserad socialtjänst 

• möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning 

• ett förtydligat barnrättsperspektiv 

Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Om regeringen beslutar om ny lagsstiftning utifrån 

remissförslaget innebär det förändringar för stadens socialtjänst. Det betyder bland annat att det 

förebyggande arbetet blir lagstadgat, staden ska kunna tillhandahålla insatser utan behovsprövning och 

barnrättsperspektivet stärks. Det innebär också att det kommer att ställas större krav på en lätt tillgänglig 

socialtjänst. Stadens socialtjänst behöver då ställas om och arbetssätt förändras. 

I direktiven till översynen beskrivs att en stor del av socialtjänstens kraft har lagts ned på ärendestyrd 

myndighetsutövning. Det har bland annat inneburit att det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet 

har fått stå tillbaka. Av utredningens direktiv framgår att ett förebyggande perspektiv ska främjas. 
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Syftet med översynen är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och 

som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska 

socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv. Lagen 

ska ha en jämlik utformning mot de olika grupper som lagen arbetar med och också anpassas efter 

barnkonventionens syn på barns rättigheter. 

Pågående långsiktigt strukturellt förebyggande arbete  

Det är angeläget att det nuvarande pågående långsiktiga strukturella förebyggande arbetet säkras 

fortsättningsvis. 

Dels de pågående främjande insatserna dvs de som ska nå ut generellt till alla, exempelvis 

fritidsgårdar/mötesplatser, skolan som arena och bidrag till civilsamhället för föreningsbidrag, 

familjecentrerat arbetssätt i samverkan exempelvis med förskola och skola, föräldradialoger/utbildningar, 

olika initiativ via Idéburet offentligt partnerskap, IoP med mera. 

Det generella förebyggande arbetet som riktas till en särskild målgrupp exempelvis familjecentraler i 

samverkan med regionen, föräldrasamtal, Trygg I arbetet, SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och 

fritid), fältsekreterarna, föreningsvandring, helgidrott med mera. 

Det riktade förebyggande arbetet som också kan beslutas som ett bistånd enligt SoL exempelvis UngÖst, 

MST (multi systemisk terapi), familjestödsamtal med mera. 

Pågående långsiktigt strukturellt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

Framgångsfaktorn i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är det lokala samarbetet med 

civilsamhället och övriga lokala aktörer i närsamhället, "grannskapsarbetet". 

I budgeten finns uppdrag som innebär ett stärkt fokus på stadens ”utsatta” och ”särskilt utsatta områden” 

med ambitionen att dessa områden ska vara avförda från polisens lista år 2025. Uppdragen handlar bland 

annat om att förstärka arbete med att stoppa rekryteringen till kriminell verksamhet genom tidiga insatser, 

krafttag mot hederskultur och förtryck och att den våldsbejakande extremismen ska bekämpas och förebygga 

radikalisering. 

Ovanstående uppdrag kräver långsiktighet och uthållighet på såväl lokal nivå som strukturell nivå. 

Bosättningslagen 

Hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan socialtjänstens ansvar och det ansvar som vilar på 

kommunen, att skapa förutsättningar för en bostadsförsörjning för alla. Hemlöshetens orsaker är flera och 

lösningarna behöver anpassas därefter. 

Lösningen på den strukturella delen av hemlösheten finns inte inom socialtjänsten. Att socialtjänsten utifrån 

dess yttersta ansvar tvingas lösa boendesituationen för personer som inte tillhör målgruppen riskerar att ta 

resurser från arbetet med de mest utsatta individerna. Istället behöver lösningarna ta sin utgångspunkt i den 

generella bostadsförsörjningen. 

I Göteborg erbjuds nyanlända enligt bosättningslagen ett boende i lägenhet, i så kallad genomgångsbostad, 

upp till fyra år för vuxenhushåll respektive fem är för barnfamiljer. Under hyrestiden i genomgångsbostaden 

är hyresgästen skyldig att aktivt söka annan bostad. 

Under perioden 2020–2023 kommer fastighetskontoret att säga upp drygt 200 hyresavtal i Nordost, vilket 

innebär att hushållen måste lämna genomgångsbostaden. Av dessa är cirka 100 barnfamiljer som ska ordna 

en annan bostad. 
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Under 2020 har 122 vuxenhushåll sagts upp i staden för avflyttning utifrån att hyresavtalen har löpt ut efter 

fyra års boendetid. Det finns en risk att hemlösheten ökar i takt med att antalet fyra- respektive femårsavtal 

löper ut. I de fall hushållen ansöker om bistånd hos socialtjänsten görs alltid en prövning i det enskilda 

ärendet. Utifrån kommunens yttersta ansvar beviljar socialtjänsten i vissa fall boende eller medel till boende i 

vandrahemsliknade lösningar. Detta gäller främst för barnfamiljer som saknar tak över huvudet. Det är i 

dagsläget svårt att göra en uppskattning över antalet anvisade hushåll som kan förväntas att söka och beviljas 

bistånd utifrån kommunens yttersta ansvar. Likaså är det svårt att ange längden på biståndsbeslutet. Utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv kan ändå konstateras att det handlar om betydande kostnader för köpta boenden. 

Av de 122 vuxenhushållen som sas upp 2020 visar statistiken en förflyttning från de centralare delarna av 

staden till de mer utsatta områdena, flertalet som inneboende. En trolig effekt är därmed att segregation och 

trångboddhet ökar när vissa hushåll som inte lyckats ordna annat stadigvarande boende blir inneboende hos 

släkt och vänner. Om än i mindre skala, blir det en ändå en slags EBO-effekt som riskera påverka arbetet om 

en jämlikt Stad. Eftersom det nu kommer sägas upp barnfamiljer, riskerar detta även påverka 

grundskola/förskola i områden som redan tidigare tagit emot en stor del nyanlända. Det finns även risk att 

antalet oriktiga hyresförhållanden ökar. 

För barnfamiljer är möjligheten att ordna boende på egen hand svårare än för vuxenhushållen. Ett troligt 

scenario är därför att barnfamiljer kommer att vara i större behov av socialtjänstens stöd än vuxna. Vi vet 

idag i vilka stadsområden barnfamiljerna bor men vi vet inte vart de kommer flytta. Eftersom socialtjänsten i 

Göteborg har det yttersta ansvaret att säkerställa att barn alltid har tak över huvudet föreslås en 

kommuncentral avsättning för att möta eventuella ökade kostnader för socialnämnderna på grund av 

uppsägningarna av barnfamiljer från genomgångslägenheterna. 

Förutsättningar barn och unga 

Stadsledningskontorets utredning av den myndighetsutövande barn och ungdomsvårdens förutsättningar att 

tillgodose skydds- och vårdbehovet för utsatta barn, rapporterades till kommunstyrelsen i mars 2021, Dnr 

0858/20. Rapporten fokuserar särskilt på brister inom verksamhetens kapacitet för att skyndsamt utreda 

eventuella missförhållanden vid orosanmälningar. För att garantera en hållbar socialtjänst krävs en tillräcklig 

bemanning, en fungerande introduktion och kompetensutveckling, ett fungerande stöd till socialsekreterare 

och verkningsfulla och kunskapsbaserade insatser. 

Rapporten visar att bemanningen inte har ökat i samma takt som behoven, samtidigt som antalet 

aktualiseringar alltjämt ökar. I snitt hade varje socialsekreterare 17 ärenden och 10 utredningar pågående 

samtidigt. Rapporten visar också att om det är obalans mellan oerfaren och erfaren personal tenderar 

personalomsättningen att öka och därmed också kostnaderna. Kostnaden för rekrytering, introduktion och 

inskolning av ny personal samt för avveckling av medarbetaren som lämnar, beräknas till cirka 350 000 -

 550 000 kronor, för varje nyanställning. 

Många socialsekreterare är nya i sin yrkesroll och en hög andel är föräldralediga jämfört med andra 

yrkesgrupper i kommunen. Omsättningen är också relativt hög och 73 procent av 178 som svarat på en 

enkätundersökning inom ramen för uppdraget har svarat att de under de senaste två åren allvarligt funderat 

på att söka arbete utanför socialtjänsten. 

En hög personalomsättning i kombination med för hög ärendebelastning samt en obalans mellan erfaren och 

oerfaren personal kan påverka bedömningar och beslut vilket kan leda till ökade kostnader i form av köpta 

insatser eller icke verkningsfulla insatser samt att rättssäkerheten för den enskilde försämras. I förlängningen 

kan detta innebära att barns rätt till stöd och skydd inte tillgodoses. 

Vidare har socialnämnderna en utmaning att leva upp till barnkonventionens alla delar också i praktiken. Vi 

behöver lyssna på barn och göra barnen mer delaktiga såväl under utredningsprocessen som under pågående 

insatser och uppföljning av insatser. Ur ett barnrättsperspektiv kräver en ökad ambition att leva upp till 

lagstiftningen att bemanningen förstärks. 
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Socialnämnderna behöver också fortsätta driva utvecklingsarbetet gällande kompetensutveckling, 

kompetensstyrning och utveckling av arbetssätt och metoder. Rätt bemanning, kvalitet och effektivitet leder 

till högre rättssäkerhet och minskade kostnader. Inom socialnämnd Nordost pågår ett systematiskt 

förbättringsarbete. Inom ramen för det arbetet pågår även implementering av arbetssättet "Signs of safety". 

Ambitionen är att kunna implementera "Signs of safety" i hela förvaltningen. Arbetet involverar medarbetare 

på alla nivåer och inom fler avdelningar och är ett arbetssätt som man önskar fortsätta driva och som leder 

till en högre rättssäkerhet och minskade kostnader på sikt. 

En ökad ambition inom den myndighetsutövande delen av Barn och unga kräver satsningar. Om 

Kommunfullmäktige genomför det som utredningen visade krävs för att garantera en hållbar socialtjänst; dvs 

en tillräcklig bemanning, en fungerande introduktion och kompetensutveckling, ett fungerande stöd till 

socialsekreterare och verkningsfulla och kunskapsbaserade insatser, innebär det att man också behöver 

avsätta medel för detta i budgeten. 

Arkivskuld 

Hanteringen av våra allmänna handlingar var en stor del i arbetet inför ny nämndsorganisation 2021 och 

extra resurser tillsattes. På grund av tidsbrist och tekniska problem i bland annat socialtjänstens 

verksamhetssystem Treserva kunde inte allt omhändertas och hanteras så att god arkivvård skapades utifrån 

ny nämndstruktur. 

I tidigare stadsdelsstruktur förvarades oftast handlingar tillhörande olika verksamheter (äldreomsorg, individ- 

och familjeomsorg och funktionshinder) i samma lokal. Arkivlokalerna behöver nu anpassas och 

dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att myndighetsgränser utifrån sekretess- och 

personuppgiftshantering sker på rätt sätt. Under 2021 pågår arbete med att se över hur arkivlokaler ska 

anpassas. Åtgärder utifrån detta arbete kan leda till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader för att 

kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

Arkivskulden består framför allt av personakter som inte kunnat ställas av till Regionarkivet. Avställningarna 

som nu behöver ske under 2021 och 2022 kommer innebära stora kostnader i det praktiska genomförandet. 

Utifrån en uppskattning som tidigare stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning gjort (2020) krävs 

32.5 årsarbetare för att genomföra tre avställningar under 2021. Detta innebär en uppskattad kostnad på 

11,7 mkr. Under 2022 kommer sannolikt liknande bemanning krävas för att genomföra två års avställningar 

som även inkluderar utförarakter. Individ- och familjeomsorgen står för cirka 85 procent av handlingarna och 

fördelat på fyra socialnämnder utgör kostnaden för socialnämnd nordost cirka 2,5 mkr per år. Då skulden är 

som allra störst i den tidigare stadsdelen Angered kan kostnaden för socialnämnd nordost bli ännu högre. 

Ökade personalkostnader för att hantera analoga handlingar och lokalkostnader för att hantera 

konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. 

Lokalfrågan 

Nya hyressättande principer i staden innebär i korthet bland annat att varje verksamhet ska bära kostnaderna 

för de lokaler de nyttjar. Internhyrorna kommer att vara baserade på så kallade självkostnadshyror och att 

kostnaderna belastar den som brukar lokalen. Dessa principer är isolerade, ett nollsummespel för staden och 

något socialnämnd Nordost också ställer sig bakom. Nämnden ställer sig även bakom antagandet att dessa 

nya principer borde ge ökade ekonomistyrande effekter och incitament till effektiviseringar hos alla 

inblandade parter. 

Utmaningen är dock att det inte finns några åtgärder att ta till om socialnämnd Nordost inte längre behöver 

nyttja en lokal man i nuläget betalar hyra för. Nämnden kan inte säga upp lokalen, inte heller hyra ut den till 

annan hyresgäst. Tidigare kunde den lämnas till lokalbanken och halva hyreskostnaden övertogs då direkt av 

lokalförvaltningen. 

Här ser socialnämnd Nordost att det inte längre finns det föreskrivna incitamentet för alla inblandade parter 

att vara så effektiva som möjligt för staden. 
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Ingen annan berörd part drabbas av tomgångskostnader. Detta oavsett om lokalen står tom för alltid. Det 

finns heller inte något socialnämnd Nordost kan göra för att slippa tomgångskostnaden, då allt mandat för 

detta ligger hos annan nämnd. Socialförvaltning Nordost har haft dialog med lokalförvaltningen i frågan, 

men då det inte finns annat gemensamt handlingsalternativ, kan nämnden inte i denna handling komma med 

något kostnadsbesparande inspel. 

Konsekvenser Covid -19  

Medarbetarperspektiv 

Majoriteten av chefer och medarbetare arbetar hemifrån med syfte att minska risken för smittspridning. Chef 

beslutar om undantag i de situationer där det krävs att arbetet utförs på plats. Detta får till viss del 

konsekvenser för de vi är till för och påverkar arbetet med att bygga en ny förvaltning. 

Förvaltningen har genomfört riskbedömningar och vidtagit åtgärder kopplat till pandemiläget. En påtaglig 

risk är den sociala isolering och risk för psykisk ohälsa som en följd den ökade graden av hemarbete. 

Förvaltningen tillhandhåller skyddsutrustning för de situationer då det är svårt att hålla avstånd eller när det 

måste genomföras tjänsteresor med kollektivtrafiken. 

Förvaltningen har en kommande prioritering på post-Covid där insatser behöver vidtas för att lindra negativa 

effekter som en följd av pandemin. Detta kan handla om insatser både på individ, grupp och 

organisationsnivå. 

Medborgarperspektivet 

Det finns en stor ojämlikhet i hälsa i Sverige så väl som i Göteborg. Nordost är det stadsområde med flest 

hälsorelaterade utmaningar och med lägst socioekonomi. Nationellt sett har det varit mycket fokus på 

socioekonomins betydelse i pandemin och hur den spelar in på smittspridning och dödlighet. Flertalet 

rapporter visar på högre dödlighet i covid-19 kopplat till inkomst, utbildningsbakgrund, bostadsområde etc. 

Negativa konsekvenser till följd av pandemin kommer också med stor sannolikhet drabba socioekonomiskt 

utsatta i högre utsträckning. 

Arbete - Stadsområde Nordost består av en relativt ung befolkning. Många av de branscher som vanligen 

kan erbjuda en första anställning för unga vuxna har drabbats hårdast under pandemin och under 2020 ökade 

arbetslösheten. Utrikesfödda unga kommer fortsatt ha svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Forskning 

visar på att långvarig arbetslöshet kan leda till ökad ohälsa och dödlighet generellt. Inom stadsområde 

Nordost är det också många som både bor och jobbar, ofta inom vård- och omsorgssektorn som drabbats 

särskilt av pandemins påfrestningar. Sett till dess relativa storlek har utvecklingen på arbetsmarknaden varit 

sämre för arbetare än för tjänstemän, och i synnerhet för kvinnor i arbetaryrken. Vi vet också sen tidigare 

kriser att exempelvis sjukskrivningar och psykiska besvär tenderar att öka först efter att krisen är över, inom 

ca 5–10 år. 

Utbildning är en stark riskfaktor i fråga om ohälsa generellt, och det fanns under 2020 en fördubblad risk att 

dö pga. covid-19 för den med förgymnasial utbildning jämfört med den som har eftergymnasial utbildning. 

Unga på högstadiet och gymnasiet har också varit särskilt utsatta pga. distansstudier, ökad frånvaro och brist 

på möjligheter att studera hemma vid exempelvis trångboddhet. Det kan innebära svårigheter att ta igen 

kunskap och klara framtida krav. Hälsa och skolresultat är också starkt sammankopplade, skolan är den 

kanske starkaste hälsofrämjande faktorn för god psykisk hälsa. Frånvaro bland yngre barn antas också 

resultera i sämre förutsättningar framöver då exempelvis språklig, social och kognitiv utveckling kan 

påverkas. 
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Inkomst är den socioekonomiska variabel som förklarar mest variation i covid-19-dödlighet. Bland den 

femtedel som hade lägst inkomst var dödligheten i covid-19 14,0 per 10 000 invånare, jämfört med 2,6 per 

10 000 bland den femtedelen med högst inkomst i Sverige. I Göteborg och i stadsområde Nordost återfinns 

denna bild. Medelinkomsten i Nordost är betydligt lägre än medelinkomsten i Göteborg. Pandemins 

påverkan utifrån inkomst går åt båda hållen, från ökad risk att drabbas av sjukdomen till att också ha en ökad 

risk att drabbas av pandemins effekter så som att förlora sitt arbete till följd av arbetsbrist, svårigheter att 

stanna hemma vid sjukdom till följd av att man har små inkomstmarginaler, svårigheter att finna ett arbete på 

grund av ökad arbetslöshet etc. 

Boende - I Göteborg avspeglar sig boendeojämlikheten tydligt i Nordost. Stadsområdet har ett ensidigt 

bostadsbestånd som domineras av hyresrätter, majoriteten byggda under miljonprogramsåren. Stadsområdet 

präglas av stora hushåll, och trångboddhet bland barnfamiljer är vanligt förekommande. Just trångboddhet 

har rapporterats som ett stort problem under pandemin, som gör det svårt eller omöjligt för människor att 

hålla distans till övriga i hushållet vilket kan öka exponeringen av virus. Pandemin drabbar utsatta hushåll 

genom att de oftare har yrken som drabbats av den ekonomiska nedgången och på så sätt minskar 

möjligheterna att få en bättre boendesituation. Många har också en osäker bostadssituation och befinner sig i 

en flyttkarusell med tillfälliga boenden. En trolig effekt av pandemin är att boendeojämlikheten fördjupas 

ytterligare. 

Tillit - Möjligheter till fysiska mötesplatser i vardagen för människor med olika ålder, geografisk bakgrund 

och socioekonomisk situation stärker förutsättningarna för social sammanhållning och därmed tillit till 

varandra och samhället. Under pandemin har många av dessa platser i Nordost varit stängda. De som känner 

lägre grad av tillit till samhällets institutioner är oftare grupper som har sämre ekonomi och som drabbats 

hårt av pandemin. Detta riskerar att ytterligare öka polariseringen mellan olika grupper samt tilliten till 

varandra och samhället i stort. Under pandemin har det också funnits ett stort ifrågasättande gentemot den 

svenska strategin att hantera pandemin, särskilt bland grupper med utländsk bakgrund som kanske i högre 

grad följt nyhetsrapportering från sitt hemland. Att både smittspridning och effekter av pandemin har slagit 

hårdare mot dessa grupper kan bidra till en ytterligare tillitsbrist till samhälleliga institutioner och 

förvaltningens verksamheter. 

Psykisk ohälsa – Särskilt tre områden och målgrupper lyfts i forskning: 

• Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga som vistats och studerat mycket hemma under pandemin 

och förlorat aktiviteter och sociala sammanhang 

• Psykisk ohälsa relaterat till arbetssituation bland yrken som varit extra utsatta och hårt belastade i 

pandemin - exempelvis vårdbiträden, taxi/busschaufförer, hemtjänstpersonal, m.fl. 

• Bland äldre finns det hög risk för ensamhet och isolering och att man tappat kontakt med 

hälsofrämjande arenor så som tex Hälsoteket. Finns indikationer på ökning i suicidtankar. 

Våld i nära relation - Offentlig sektor har i nuläget inte kunnat se klara effekter på att våld i hemmet och 

våldsutsatthet ökat under pandemin, men civilsamhälle och föreningar har rapporterat ökade kontakter med 

människor i utsatthet (exempelvis BRIS telefonjour, kvinnojourer osv). Antagandet är att effekterna i form 

av våld i nära relation – mot såväl vuxna som barn – eventuellt kan komma att visa sig inom förvaltningens 

verksamheter framöver och på lång sikt. 

Vård-/hälsoskuld - många av de förebyggande åtgärderna inom hälso- och sjukvården ligger långt efter i 

utförande och har under pandemin blivit åsidosatta. Befolkningen i Nordost har en högre grad av 

livsstilsrelaterade sjukdomar (diabetes, KOL, hjärt- och kärlsjukdom) och en högre förekomst av 

cancersjukdomar som tex livmoderhalscancer och bröstcancer. Att screeningar och hälsofrämjande 

sjukvårdsbesök fått stå tillbaka i det akuta läget medför en framtida risk för effekt på sjukdomsförekomst, 

livslängd och livskvalité. 
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Sammanfattningsvis 

Covid-19-pandemin innebär att stora resurser i kommuner och regioner har lagts och läggs på att ställa om 

verksamheter för att hantera de omedelbara effekterna av pandemin. Denna prioritering är naturlig och 

nödvändig i ett akut skede. På längre sikt finns däremot en risk för att resurser till hälsofrämjande och 

förebyggande arbete minskar om det får stå tillbaka vid återhämtning efter pandemin, eller på grund av 

ekonomiska resurser. Det drabbar de grupper som har störst behov av dessa satsningar och riskerar att öka 

ojämlikheten i hälsa. Sociala problem och utsatthet kan i de flesta fall upptäckas tidigt, och kan också 

förebyggas genom att åtgärder sätts in innan problemen uppstår eller blivit överhängande. Forskning visar att 

sådana åtgärder sparar samhället inte bara i mänskligt lidande och utsatthet, utan även i minskade 

ekonomiska kostnader på sikt. 

Följande områden bör särskilt beaktas och prioriteras i Nordost: 

• Resurser till mötesplatser och andra verksamheter som möter barn och unga för att förebygga 

psykisk ohälsa och andra negativa hälsoeffekter till följd av pandemin 

• Uppsökande arbete för att befolkningen ska hitta tillbaka till våra verksamheter, särskilt viktigt att nå 

särskilt utsatta grupper med främjande och förebyggande insatser 

• Insatser för att motverka ökad arbetslöshet, samt resurser för att möta upp och hantera ökad 

arbetslöshet och därmed ökat försörjningsstöd 

• Insatser för att minska negativa effekter av trångboddhet är fortsatt prioriterat 

• Stärka samverkan kring målgruppen äldre för att motverka ensamhet och isolering samt aktivt 

uppsökande arbete i våra verksamheter/mötesplatser som möter äldre 

• Demokratistärkande och tillitsskapande insatser för att motverka parallella samhällssystem, 

motverka kriminalitet och främja trygghet 

• Ökat stöd och främjande insatser riktat till förvaltningens medarbetare 

19.3 Möjliga effektiviseringar 
Stordriftsfördelar 

Socialnämnd Nordost blev en av Europas största socialnämnder i samband med sammanslagningen av Östra 

Göteborg och Angered. En sådan både omfattande och kompetenstung socialnämnd får stordriftsfördelar. Då 

socialnämnd Nordost fortfarande är i sin linda, har det ännu inte funnits möjlighet att analysera de enskilda 

faktorer som kommer att effektivisera såväl processer som utfall. Det som däremot redan kunnat konstateras 

är att olika frågor hanterats olika effektivt i de gamla stadsdelarna och att ambitionen nu är att implementera 

det bästa från de två till en större, gemensam effektiv förvaltning, som sätter såväl kund som brukare och 

invånare i fokus. 

Socialnämnd Nordost går inte in i den nya organiseringen med ett motiv att spara pengar, utan ser att de 

processer och metoder som går att utveckla gemensamt för våra brukares bästa, med högre andel egen 

försörjning och självständighet också kommer att leda till lägre kostnader för såväl Nordost som staden i 

stort. 

Digitalisering (automatisering Försörjningsstöd) 

I fullmäktiges budget för 2021 anges att handläggningen av försörjningsstöd på sikt ska automatiseras så 

långt det är möjligt. En gemensam handläggningsprocess för att uppnå resursförskjutning från handläggning 

till motprestationsbaserat klientarbete ska tas fram, vilket innebär framtagande av e-ansökan, gemensam 

arbetsmodell och kostnadsschabloner för ekonomiskt bistånd. 
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En förutsättning för automatisering av försörjningsstödet är ett breddinförande av e-ansökningar. Siktet är att 

detta ska vara genomfört september 2021. Därefter införs en algoritm, det som kallas robot, med siktet om ett 

70 procent användande till 2023. 

Detta ska då möjliggöra ett frigörande av resurser vars uppgift bland annat skulle kunna bli ett mer intensivt 

klientarbete för att nå egenförsörjning mer effektivt än idag. Hur många av stadens handläggare som kan 

frigöras för detta ändamål är inte färdigutrett och diskussion pågår hur och inom vilka förvaltningar dessa 

ska verka. 

 

Samlad Placerings- och inköpsfunktion, SPINK utveckling mot kategoristyrning 

Samlad placerings- och inköpsfunktion, SPINK startade 2018 och finansieras av de fyra socialnämnderna 

och nämnden för Funktionsstöd. Huvudman för verksamheten är socialnämnd Sydväst. SPINK stödjer de 

fem förvaltningarna med upphandling, avtal, analyser avseende köp av tjänster exempelvis HVB, hem för 

vård och boende, familjehem, boende av olika slag, etc. Detta stöd underlättar för socialsekreterarna och 

säkerställer avtal och uppföljning av avtal. 

Göteborgs Stad arbetar med kategoriplaner för stadens alla inköp där det är lämpligt. Kategoriplanerna styr 

till exempel vilka insatser som ska finnas, vilka insatser som ska utföras i egen regi respektive av 

upphandlade leverantörer. Målet är rätt insatser till rätt pris och till rätt kvalitet. Från och med 2021 kommer 

kategoriplaner att arbetas fram per kategoriområde. Detta är en förändring mot att Göteborgs stad under 

2019-2020 har arbetat fram kategoriplaner per delkategori. Kategoriarbetet kommer fortsatt att utgå från 

långsiktig inköpsstrategi och genom att kategoriarbetet lyfts till en övergripande nivå blir det möjligt att 

omfamna fler delkategorier per kategoriplan. 

Effekterna av framtagna planer förväntas synas kommande år. Förvaltningen ingår i olika kategoriområden 

och arbetet kommer löpande att implementeras i verksamheterna. Av särskild vikt är att följa de strategier 

som är kopplade till kategoriplan "Familjehemsvård för barn och ungdomar" som fastställdes november 

2020. Nämnden konstaterar att det inte finns tillräckligt med familjehem för att motsvara behovet av insatsen 

och i arbetet med kategoriplanen behövs insatser för att öka antalet familjehem. 

Skyddat boende är en delkategori där kategoriplan ännu inte är framtagen. Nämnden anser att det arbetet 

behöver prioriteras utifrån nuvarande kostnadsläge och ökat behov för insatsen. 

19.4 Yttranden i samband med beslutet 

Yttrande från L, M, MP och D 

Från och med den 1 mars 2016 infördes Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning, även kallad Bosättningslagen. Lagen innebär i korthet att kommuner är 

skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Lagen slår dock inte fast 

hur länge kommunen ska tillhandahålla boende och kommuner runtom i landet har valt olika 

tillvägagångssätt. 

Inför att nyanlända barnfamiljers tillfälliga hyreskontrakt i Göteborg inom kort löper ut framträder 

det en del frågetecken i Socialnämnden Nordost om såväl omfattningen såsom planen från staden 

centralt för konsekvenserna för de barnfamiljer som inte innan kontraktet utgår hittar en 

boendelösning. 
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• Hur har kommunstyrelsen tillsammans med andra nämnder arbetat för att under kommande månader 

minimera de sociala och ekonomiska konsekvenserna som kan komma att behöva hanteras av 

socialnämnderna eller finns möjlighet att stötta socialnämnderna i dessa frågor? 

• Vilken förberedelse finns från kommunen centralt för att säkerställa att Socialnämnden Nordost är 

beredda såväl socialt såsom ekonomiskt att hantera dessa frågor? 

Yttrande från S 

Socialdemokraterna tycker det mesta i verksamhetsnomineringarna är mycket bra, 

våra viktigaste nomineringar finns med så som exempelvis förebyggande, 

föreningsvandring, fritidsgårdar, fältassistenterna och mycket mer. 

Vi skulle dock vilja trycka på en sak till och det är allt arbete som våra ungdomar i 

Nordost lagt ner i form av enkäter, skrivelser och uppmaningar till oss politiker om hur 

viktigt det är för dem att få sommarlovskort. Detta speciellt nu när barnkonventionen 

blivit lag och det är viktigt att vi lyssnar och låter våra ungdomar och barn få 

inflytande på vår politik. För många unga är detta extra viktigt eftersom inte alla 

föräldrar har råd eller möjlighet att förse sina barn och unga med sommarlovskort. 

För dessa är mycket viktiga ur en jämställdhets och jämlikhets perspektiv så alla får 

möjlighet att röra sig fritt i vår stad och medverka både på arbetsmarknaden med 

sommarjobb men också för att ha ett rikt fritidsliv och kunna delta på olika 

evenemang runt om i staden. 

Därför anser vi att staden även fortsättningsvis ska satsa på sommarlovskorten. 

Yttrande V och MP 

Angående Verksamhetens Nomineringar för 2021, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer att inte 

delta i beslutet om verksamhetsnomineringar, enligt samma princip som gjorde att vi inte deltog 

i beslutet om budget och verksamhetsplan för 2021. 

Vi har tidigare varit kritiska till den arbetsordning som beslutades om i kommunfullmäktige, om 

att anta verksamhetnomineringar efter att både budget och verksamhetsplan fastställs. Det ger 

oss obefintligt utrymme att påverka och tillgodose de behov som finns inom våra 

verksamhetsområden. 

Att nämnden under 2021 ska kunna komma i fas med omorganisationen i tillräcklig utsträckning, 

för att kunna dra några ekonomiska fördelar av den känns som en omöjlighet. Det räcker med att se till den 

enorma arkivskuld som ligger kvar, helt utan ofinansierad från stadens sida. Samtidigt som vi ligger långt 

ifrån att kunna dra de fördelar som stordrift innebär. 

Vi vill också lyfta problematiken i att tillgodose en rimlig kompetensförsörjning samtidigt som vi 

ska möta målen om sänkt ambitionsnivå och en översyn av grunduppdrag som åligger de olika 

nämnderna. Vi ser inte heller att går att förena med staden policy om att vara en attraktiv 

arbetsgivare och kunna hävda sig som en sådan gentemot närliggande kommuner. Sanningen är att vi är en 

nämnd med hög personalomsättning, där vår personal också jobbar under hård press med en hög 

arbetsbelastning. Detta rör sig inte effektiviseringar utan är rena nedskärningar på vår gemensamma välfärd. 

Även om en ny socialtjänstlag är ute på remiss, kommer den inte att vara på plats förrän 2023, 

vilket gör att vi ännu behöver förhålla oss till den lagstiftning som finns idag. För oss som socialtjänstnämnd 

är lagen tvingande, inte dispositiv gentemot “sänkt ambitionsnivå”. 
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Vi står inför unika utmaningar genom att vi är sveriges största socialtjänstnämnd, inte bara sett 

till budget utan också till invånarantal. Utsatthet och trångboddhet inom Nordost är ett faktum 

som inte går att bortse ifrån, men med det kommer en ökad segregation. Just nu pågår en process med att 

säga upp flertalet genomgångsbostäder, där bland annat barnfamiljer ställs utan boende, detta har vi hela 

tiden varit emot och ifrågasatt, och gör så fortfarande. Detta sker inte bara inom våra stadsdelar utan även 

runt om i hela staden, man kan anta att inflyttningen till Nordost kommer öka när människor från andra delar 

av staden söker sig hit på grund av att de sagts upp från sina bostäder. Bostadsbristen gör att det inte finns 

några lägenheter att få, utan man tvingas flytta in hos 

vänner, familj eller hänvisas till otrygga andrahandskontrakt. Det är ett faktum att detta är en post som kan 

komma att bli kostnadsdrivande för Nordost, vilket vi inte har marginaler för i budget. Att se det som en 

lösning att lämpa över kostnader genom att uppmuntra till och bidra till social 

dumpning, är rent ut sagt orimligt. 

Ibland borde saker få kosta i ett tidigt skede för att betala sig på lång sikt, även om 

verksamhetsnomineringarna ligger till grund för budget 2022-2024, ser vi inte att det finns ett 

långsiktigt tänk, utan att insatser riskera att falla bort allt eftersom. Välfärd är inte gratis och kommer aldrig 

vara en post man kan spara pengar på, behovet kommer öka eller i bästa fall vara konstant, men det blir 

dyrare från år till år att bara behålla den verksamheten som finns. 

Vi har en lagstiftning att följa, en lagstiftning som inte är dispositiv, utan tvingade. Vi ser inte rimligheten i 

att uppnå ett nollresultat för 2021 och inte heller att det borde vara ett rimligt krav i det läget vi befinner oss i 

nu. 

Anteckning från facken vid samverkan 

Anteckning från Saco och Vision rörande ärende om Verksamhetsnomineringar inför Budget 2022‐2024. 

(Framfördes under FSG 13 april) 

Angående Verksamhetsnomineringar inför Budget 2022‐2024 punkt 3 vill Saco och Vision 

påtala att det för att möjliggöra utrymme för effektivisering är av vikt att de eventuella 

resurser som frigörs vid en ökad digitalisering överförs till ett fördjupat socialt arbete riktat 

mot insatser som leder till ökade möjligheter för egenförsörjning för de personer som är i 

behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd. Saco och Vision påtalar att många 

socialsekreterare värdesätter mötet med klienten högt och att det därvid även är av vikt att 

arbetsgivaren utför en noggrann analys av situationen och en grundlig dialog med 

medarbetare och fackliga organisationer innan eventuella beslut planeras. Det då en ökad 

digitalisering kan ha en direkt påverkan på hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö. 

Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd möter ofta människor som har andra 

behov av insatser från Socialtjänsten. Vid förändringar till färre möten med klienter riskerar 

dessa behov att inte fångas upp vilket kan leda till en försämrad service gentemot 

befolkningen och en förändrad arbetsbelastning för övriga instanser inom socialtjänsten. 
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20 Socialnämnden Sydväst 

20.1 Inledning 
Om verksamhetsnominering 

Enligt Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast under mars 

månad inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. Verksamhetsnomineringen ska beslutas i april månad och överlämnas till det 

politiska budgetarbetet genom att stadsledningskontoret bifogar verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar till nämnden. Nomineringarna för 2022–

2024 omhändertar förändrade förutsättningar som bedöms påverka förvaltningen samt möjliga 

effektiviseringar. Förvaltningen har identifierat nio verksamhetsnomineringar. Respektive nominering inleds 

med en bakgrundsbeskrivning och avslutas med förslag. 

Socialnämnden Sydväst 

Socialnämnden Sydväst är en av de sex nya förvaltningarna som bildades 1 januari 2021. Nämnden har 

ansvar för individ- och familjeomsorg och fritidsverksamhet inom stadsområdet som tidigare ingick i 

stadsdelarna Askim- Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Socialnämnden Sydväst har även i uppdrag att 

för hela staden driva boenden inom socialtjänstens område för individer med bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Socialnämnden Sydväst har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet i folkhälsa, trygghetsarbete, 

krisstöd och samverkan med civilsamhället. Nämnden ska även bidra med sociala erfarenheter i 

samhällsplaneringen. 

Efter överenskommelse med övriga socialförvaltningar samt förvaltningen för funktionsstöd ansvarar 

socialnämnden Sydväst även för samlad placerings- och inköpsfunktion, SPINK. 

  

  

20.2 Verksamhetsnomineringar 

20.2.1 Bostadsförsörjning och hemlöshet 

Bakgrund 

Bostadsförsörjning för alla 

Hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan socialtjänstens ansvar och ansvaret att skapa 

förutsättningar för en bostadsförsörjning för alla. Hemlöshetens orsaker är flera och lösningarna behöver 

anpassas därefter. 
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Lösningen på den strukturella delen av hemlösheten finns inte inom socialtjänsten. Att socialtjänsten utifrån 

dess yttersta ansvar tvingas lösa boendesituationen för personer som inte tillhör målgruppen riskerar att ta 

resurser från arbetet med de mest utsatta individerna. Istället behöver lösningarna ta sin utgångspunkt i den 

generella bostadsförsörjningen. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 

planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att leva i goda 

bostäder. Det pågår ett intensivt arbete i staden för att öka bostadsbyggandet, som nu börjar ge effekt. En 

väsentlig osäkerhetsfaktor i sammanhanget är dock utvecklingen av konjunkturen. 

Säkra tillgången till bostäder för hemlösa  

Staden har ett väl utvecklat system med förtursverksamhet till bostad för hushåll som på grund av sociala 

eller medicinska skäl inte själv kan ordna med bostad. Socialtjänsten skickar årligen in cirka 500 remisser 

om kommunalt kontrakt till fastighetskontoret. Cirka 80 procent av remisserna godkänns. Efter godkänd 

remiss hyr hushållen en lägenhet i andrahand av kommunen. Efter 18 månaders fungerande boende inleds ett 

överlåtelseförfarande. 

Utöver ordinarie anvisning av kommunala kontrakt genomför staden vid behov satsningar för olika 

målgrupper. Under perioden 2016–2019 har en särskild satsning med förstahandshyresavtal för bostadslösa 

barnfamiljer genomförts. Resultatet visar att 700 familjer med cirka 1 500 barn har fått en egen lägenhet 

genom satsningen. Det är AB Framtiden som står bakom satsningen och leveransen av lägenheterna. 

Fastighetskontoret har bidragit med administrativ samordning. Socialtjänsten har nominerat hushåll till 

fastighetskontoret. Satsningen avslutades 2019 men eftersom det fanns en viss eftersläpning av leveransen 

erbjöds även barnfamiljer lägenheter under 2020. 

Satsningen har möjliggjort att många barnfamiljer som tidigare varit placerade i tillfälliga boenden via 

socialtjänsten har fått en fast bostad och lämnat hemlöshet. Utan allmännyttans satsning på hyreslägenheter 

till bostadslösa barnfamiljer hade antalet barn i hemlöshet varit avsevärt fler, och deras tid i hemlöshet varit 

längre. Dessutom har satsningen inneburit minskade kostnader för köpta boendelösningar. 

Arbetet med att säkra tillgången till lägenheter behöver kontinuerligt följas upp och säkras utifrån aktuella 

behov. Att värna och utveckla tillflödet av lägenheter från kommunala och privata bostadsföretag är 

avgörande i arbetet för att motverka hemlöshet. Fastighetskontoret äskar årligen lägenheter från de 

kommunala bostadsföretagen för olika boendesociala behov. 

I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022, som är antagen av kommunfullmäktige, finns åtgärden att 

säkra tillgången till lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte kan ordna en bostad på 

egen hand. Det är fastighetsnämnden som ansvarar för åtgärden tillsammans med Förvaltnings AB 

Framtiden, privata bostadsföretag, socialförvaltningen Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt 

förvaltningen för funktionsstöd. 

Det är viktigt att säkra den goda struktur och samarbete som byggts upp i staden mellan berörda aktörer. 

Enligt den senaste hemlöshetskartläggningen 2020 uppgick antalet hemlösa personer till 3 733 och kostnaden 

för socialt boende uppgick till 729 miljoner. En av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet hemlösa 

personer och minska kostnaderna för köpta boendelösningar är att säkerställa tillgången till bostäder. Därför 

är det av stor vikt att säkra stadens arbete med bostadsanskaffning och att hemlöshetsplanen revideras i och 

med planen utgång och att hemlöshetsarbetet fortsätter utifrån en ny plan efter 2022. 

Avflyttningar från genomgångsbostäder  

I Göteborg erbjuds nyanlända enligt bosättningslagen ett boende i lägenhet, i så kallad genomgångsbostad, 

upp till fyra år för vuxenhushåll respektive fem är för barnfamiljer. Under hyrestiden i genomgångsbostaden 

är hyresgästen skyldig att aktivt söka annan bostad. 
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Under perioden 2020–2023 kommer fastighetskontoret att säga upp drygt 1 200 hyresavtal, vilket innebär att 

hushållen måste lämna genomgångsbostaden. Av dessa är cirka 450 barnfamiljer med runt 1250 barn som 

ska ordna en annan bostad. Under 2020 har cirka 100 vuxenhushåll sagts upp för avflyttning utifrån att 

hyresavtalen har löpt ut efter fyra års boendetid. De flesta avflyttningar har fortlöpt under ordnade 

förhållanden och i utsatt tid. Förvaltningen bedömer att merparten av ensamhushållen kan ordna en bostad, 

men att det kommer finnas individer som kommer ansöka om nödbistånd med ökade kostnader för 

förvaltningen som följd. En ensamstående person kan beviljas nödbistånd med upp till 500 kronor per dygn. 

För barnfamiljer är möjligheten att ordna boende på egen hand svårare. Ett troligt scenario är därför att 

barnfamiljer kommer att vara i större behov av socialtjänstens stöd. Nödbiståndsboende för en familj med två 

vuxna och tre barn kostar förvaltningen i genomsnitt 1100 kronor per dygn vilket innebär ca 400 000 kronor 

per år. Om ingen av de 75 familjer i stadsområde Sydväst som ska lämna sina bostäder under 2021 och 2022 

lyckas ordna eget boende skulle det potentiellt kunna innebära en total kostnad på ca 30 miljoner kronor på 

helår. 

Tabellerna visar antal hushåll som ska flytta ut från genomgångslägenhet efter fyra-fem års boendetid. 

Hushåll 2020 2021 2022 2023 Summa 

Vuxenhushåll 122 288 253 142 805 

Barnfamiljer 0 102 215 155 472 

Summa 122 390 468 297 1277 

  

  

  

Avflyttande 
hushåll 

2021 2022 2023 Summa 

Stadsområde Centrum 

vuxenhushåll 112 77 82 271 

Barnfamiljer 25 52 28 105 

Stadsområde Hisingen 

vuxenhushåll 86 67 29 182 

Barnfamiljer 30 69 44 143 

Stadsområde Nordost 

vuxenhushåll 54 38 14 106 

Barnfamiljer 24 42 28 94 

Stadsområde 
Sydväst 

    

vuxenhushåll 36 71 17 124 

Barnfamiljer 23 52 55 130 

Summa 390 468 297 1155 
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Förslag 

• Säkra stadens arbete med bostadsanskaffning vid kommande facknämndsöversyn 

• Utreda möjligheten för en ny barnfamiljssatsning 

• Beakta risk för ökade kostnader för nödbistånd. 

  

  

20.2.2 Försörjningsstöd 

Bakgrund 

Orsak till utbetalningar 

Socialförvaltningen Sydväst hade i januari 2021, 1539 hushåll i beroende av försörjningsstöd. Av dessa är 

442 hushåll barnfamiljer och 983 hushåll har haft försörjningsstöd längre än 10 månader. 

Försörjningsstödstagare är inte en homogen grupp och orsaken till att någon uppbär försörjningsstöd är 

många. Den vanligaste orsaken till försörjningsstöd under januari 2021 var arbetslösa som utgör ca 32 %. 

Därefter följer arbetshinder sociala skäl ca 27 % och sedan sjukskriven med läkarintyg som utgör 21 %. 

Andelen som studerar på SFI utgör ca 10 %. Cirka 21 % av samtliga försörjningsstödstagare bedöms inte 

vara aktuella för insatser då de har ersättning från andra trygghetssystem såsom föräldrapenning och pension 

och står inte till arbetsmarknaders förfogande. Ersättningen kan antingen vara otillräcklig eller så väntar man 

ersättning. 

Befintliga insatser 

Följande insatser finns idag att tillgå för personer med försörjningsstöd: 

• ESF-projekt: ESF Landa, ESF Signum och ESF Vamos- startar maj 2021. Samtliga ESF-projekt är 

tidsbegränsade, vilket försvårar implementering och långsiktig planering.  

• Aktivitetshusen drivs av förvaltningen för funktionsstöd och vänder sig till personer 18-65 år med 

psykisk ohälsa. Socialförvaltningarna har möjlighet att remittera personer till aktivitetshusen.  

• Kompetenscenter Centrum-Väster. Drivs av förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, 

erbjuder olika insatser såsom praktik, utbildning, coachning/studie-yrkesvägledning för personer 

som står närmare arbetsmarknaden. 

• Finsam, delvis statlig finansierad verksamhet där följande myndigheter/organisationer ingår: 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen, Kommunen. De erbjuder insatser primärt riktat 

mot de målgrupper som står längre ifrån arbetsmarknaden där ovan parter finns med.  

• Mellansteget erbjuder arbetsträning/prövning för personer med funktionsnedsättning. 

Behov av insatser 

Förvaltningen ser dock att man saknar tillgång till vissa insatser, aktiviteter eller verksamheter för vissa 

målgrupper. 

Det saknas insatser för personer med beroendeproblematik och personer med stora språkhinder. För personer 

som inte är sjukskrivna, men som har psykisk och/eller fysisk ohälsa behöver socialtjänsten tillgång till 

arbetsförmågebedömningar. Detta för att bedöma om personer kan gå vidare till Kompetenscenter, 

Arbetsförmedlingen eller kunna ansöka om sjukersättning. 
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Förvaltningen behöver bättre stöd för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är brist på 

”redskap” för att få sjuka personer in i socialförsäkringssystemet, så som personer utan 

sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det är viktigt att de blir synliggjorda och får rätt hjälp. De insatser 

som finns idag är i huvudsak riktade till de personer som står närmare arbetsmarknaden. I övrigt är det de 

aktiviteter som tillhandahålls inom ramen för Finsam, där kapaciteten inte står i relation till identifierade 

behov. Behov finns också av någon form av hälsospår för SFI-elever som haft avbrott i studierna, eller som 

inte klarar av studierna. 

Tillgång till läkare med socialmedicinsk kompetens efterfrågas för att förhindra att personer blir sjukskrivna 

längre perioder utan reella behandlingsplaner. Det behövs fler evidensbaserade resurser, liknande det 

Individanpassade stödet till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning. Där ser man att 

evidensbaserade metoder har god effekt. 

Cirka 5% av försörjningsstödstagarna har idag stöd via Kompetenscenter. Det pågår en dialog med 

förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning om hur andelen kan öka. 

Omvärldsfaktorer 

Med anledning av pandemin har branscher som av tradition kunnat erbjuda enklare arbetsuppgifter såsom 

handel, restaurang och café drabbats av varsel och konkurser. Detta innebär att konkurrensen om enklare 

arbeten ökat markant och gruppen försörjningsstödstagare aktuella för dessa arbeten har svårare att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Andelen långtidsberoende riskerar då att, i likhet med tidigare konjunkturnedgångar, 

öka betydligt. Det finns en naturlig omsättning där personer är i beroende av försörjningsstöd en kortare tid 

mellan arbeten. Den omsättningen förväntas minska med anledning av det minskade utbudet av enklare 

arbeten till följd av pandemin. 

Förvaltningen ser också risker med att grupper som normalt är självförsörjande kan behöva stöd av 

socialtjänsten om pandemin och nedstängningar fortsätter. 

Trenden och prognosen för nya ärenden inom förvaltningen är svagt uppåtgående och påverkas av 

arbetsmarknaden, men också av andra trygghetssystem så som socialförsäkringarna. 

Förslag 

• Säkra tillgången till insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

• Beakta att behovet av försörjningsstöd kan komma att öka pga effekterna av pandemin. 

20.2.3 Insatser för personer med komplexa behov 

Bakgrund 

Det finns i staden ett flertal personer som har en samsjuklighet där en kombination av missbruk och psykisk 

sjukdom bidrar till komplexa behov. Det pågår ett regeringsuppdrag kring målgruppen samsjukliga. En 

särskild utredare ska ge förslag till samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende 

och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Det är tydligt i direktivet till uppdrag att gruppen 

samsjukliga i stor utsträckning inte får sina behov tillgodosedda. För att möta målgruppens behov krävs en 

god samverkan mellan socialförvaltningarna, funktionsstödsförvaltningen och sjukvården. Det krävs också 

insatser där det finns en kombination av kompetens när det gäller både missbruk och funktionsnedsättning. 

Vi har i staden ett antal boenden som möter dessa personer men upplever ofta att det är svårt att fullt ut 

lyckas möta behoven när det gäller de med mest komplex problematik. 
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ACT-team 

För att möta behoven för den här målgruppen har staden tillsammans med regionen startat upp en integrerad 

verksamhet kallad ACT (Assertive Community Treatment) för att kunna ge personer med komplexa behov 

en samordnad vård där socialtjänst och sjukvård arbetar tillsammans med medicinsk behandling och sociala 

insatser. Sedan starten har verksamheten varit finansierad av statliga bidrag vilket skapar en stor osäkerhet 

kring verksamheten i ett längre perspektiv. Vi ser ett stort behov av verksamheten och ser att det är angeläget 

att få en trygghet i organisationen för att kunna skapa förutsättningar för en robust samverkan mellan 

sjukvården och socialtjänsten. Många av personerna som tar del av insatserna inom ACT har ofta varit 

aktuella inom både socialtjänst och sjukvård många år utan att kunna få rätt insats trots att många insatser 

prövats. Vi ser att kostnaderna för den här målgruppen är omfattande och kommer bli än större om vi inte 

lyckats utveckla samverkan och insatser för att möta behoven. För 2021 erhåller socialförvaltningen Sydväst 

5,3 mnkr i statsbidrag för verksamheten. 

Utredning av Kallebäck och Bergsjöhöjd 

Förvaltningen har två verksamheter, Bergsjöhöjd och Kallebäck, för personer med psykisk ohälsa i 

kombination med aktivt missbruk och omvårdnadsbehov. Då personerna här ofta har en otydlig tillhörighet i 

den nya organisationen då personerna kan ha en äldreproblematik, en funktionsnedsättning och ett missbruk 

finns behov av att tydliggöra ansvaret kring de här insatserna för att säkerställa att personerna får rätt stöd. 

Utifrån detta kommer en utredning göras under 2021 för att föreslå en organisering och ansvarsfördelning 

som säkerställer att brukarna inte faller mellan stolarna. 

Förutsättningar för en hållbar verksamhet på Nya Tillfället 

Nya Tillfället är ett akutboende för hemlösa personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Boendets 

storlek och ett växande problem med vapen och droger har lett till flera avvikelser och en otrygg miljö i 

närområdet. Förvaltningen behöver därför arbeta med att se över och skapa förutsättningar för en hållbar 

verksamhet. 

Förslag 

• En långsiktig finansiering av ACT-team behöver säkras 

• Utredningen av verksamheterna Kallebäck och Bergsjöhöjd behöver beaktas i budget. 

20.2.4 Förutsättningar för myndighetsutövning barn och unga 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav Stadsledningskontoret den 3 juni 2020 i uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena 

inom den myndighetsutövande barn och ungdomsvården med avseende på förutsättningarna att leva upp till 

den lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn. Stadsledningskontoret 

redovisade utredningen till Kommunstyrelsen den 3 mars 2021, Dnr 0858/20. 

Utredningen beskriver en verksamhet med en delvis hög arbetsbelastning och komplicerade ärenden. Rollen 

som socialsekreterare innebär att man måste göra bedömningar och fatta beslut utifrån osäkra premisser. 

Detta innebär att det finns utrymme för den enskilde socialsekreteraren, att utifrån kunskap och eget 

omdöme, göra bedömningar och fatta beslut baserade på tolkningar av situationen. 

Gruppen socialsekreterare inom barn och unga blir allt yngre. Många kommer direkt från 

socionomutbildningen och arbetsgrupperna har en hög andel föräldralediga jämfört med andra yrkesgrupper i 

kommunen. Personalomsättningen ligger på en relativt hög nivå. Under 2020 låg personalomsättningen på 

mellan 30 % och 38 % inom myndighetsenheterna i de tidigare stadsdelarna AFH och Västra Göteborg. I 

sydväst är cirka hälften av medarbetarna inom myndighetsutövningen under 34 år. 
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I den enkät som genomförts inom ramen för uppdraget uppger 73 % av de som svarat att de under de senaste 

två åren allvarligt funderat på att söka arbete utanför socialtjänsten. 

Under åren 2016-2020 har kommunerna fått statsbidrag för att stärka bemanningen inom den sociala barn- 

och ungdomsvården. Göteborgs Stad har sammanlagt tilldelats ca 29 mkr under dessa år. Utredningen visar 

att trots utökning av antalet socialsekreterare har inte antalet ärenden per handläggare minskat eftersom 

antalet aktualiseringar och ärenden samtidigt har ökat. I snitt har varje socialsekreterare 17 ärenden och 10 

utredningar pågående samtidigt. Rapporten visar också att om det är obalans mellan oerfaren och erfaren 

personal tenderar personalomsättningen att öka och därmed också kostnaderna. Kostnaden för rekrytering, 

introduktion och inskolning av ny personal samt för avveckling av medarbetaren som lämnar, beräknas till 

cirka 350 000 - 550 000 kronor, för varje nyanställning. 

En hög personalomsättning i kombination med för hög ärendebelastning samt en obalans mellan erfaren och 

oerfaren personal kan påverka bedömningar och beslut vilket kan leda till ökade kostnader för köpta insatser 

och att rättssäkerheten för den enskilde försämras. 

Vidare har socialförvaltningarna en utmaning att leva upp till barnkonventionens alla delar också i praktiken. 

Det i sig är resurskrävande. Vi behöver lyssna på barn och göra barnen mer delaktiga såväl under utredning 

som under insatser och uppföljning av insatser. 

Utredningen beskriver flera möjliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen; bemanning, 

introduktion och kompetensutveckling, stöd till socialsekreterarna och verkningsfulla insatser. 

Socialförvaltningarna behöver därför fortsätta driva utvecklingsarbetet gällande kompetensutveckling, 

kompetensstyrning och utveckling av arbetssätt och metoder. Både vad gäller den myndighetsutövande 

verksamheten och utförarverksamheten. 

I arbetet med att möta ett ökat behov framöver är det viktigt att också säkerställa det förebyggande arbetet 

med tidiga insatser där det behövs mest. 

Fritidsverksamheten är en viktig aktör i arbetet för en socialt hållbar och jämlik stad. Det främjande och 

generella arbete som fritidsverksamheten driver får en förebyggande effekt – den är till för alla, tar till vara 

ungas egen kraft och mobiliserar civilsamhället. Med en positiv och kreativ fritidsverksamhet ökar ungas 

förmåga att få inflytande över och påverka sina liv. 

Utifrån förutsättningarna i Socialförvaltning Sydväst behöver tre områden prioriteras; säkra förutsättningar 

för myndighetsutövningen, tillgång till insatser samt att säkra det förebyggande arbetet. Bedömningen är att 

bemanningen behöver utökas för att möta ökade behov. En del av det förebyggande arbetet är 

skolkoordinatorer. Totalt finns fyra skolkoordinatorer inom förvaltningen. Dessa är delvis finansierade med 

externa medel, vilket skapar en långsiktig osäkerhet. 

Förslag 

• Förutsättningar för myndighetsutövning barn och unga behöver säkras, satsningar behöver följa 

ökade behov 

• Tillgång till bedömningsinstrument och verkningsfulla insatser. 

• Tidigt förebyggande och främjande insatser inklusive fritidsverksamhet behöver prioriteras. 
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20.2.5 Digitalisering och utveckling av IT-stöd 

Bakgrund 

Ökad digitalisering påverkar arbetssätt och innebär stora möjligheter till effektivisering och utveckling inom 

socialtjänsten. Avgörande för att det ska bli framgångsrikt är att kompetensutveckling och adekvata verktyg 

och system finns på plats för berörda medarbetare. Det är avgörande att användare görs delaktiga i 

utveckling och framtida planering avseende verksamhetssystem. 

Ej ändamålsenliga verksamhetssystem innebär onödiga kostnader, frustration hos medarbetare och chefer 

samt svårigheter att attrahera nya medarbetare. 

Digital signering av placeringsavtal vid köp av vård, boende och omsorg 

För varje placering socialtjänsten gör hos externa leverantörer ska ett placeringsavtal upprättas och 

undertecknas. Detta innebär idag ett omfattande administrativt arbete då varje placeringsavtal ska skrivas ut 

och undertecknas av både beställare och utförare. Digital signering skulle innebära stora 

effektiviseringsmöjligheter. 

Ändamålsenliga IT-system  

Ändamålsenliga IT-system är en förutsättning för en effektiv och rättssäker socialtjänst. När socialtjänsten 

utvecklas behöver IT-systemen möta förändrade behov. Till exempel behöver IT-systemen svara upp mot 

behoven som följer med ökade krav på uppföljning av socialtjänstens insatser. Socialförvaltningen Sydväst 

har tillsammans med FoU Väst påbörjat ett utvecklingsarbete rörande uppföljning av placeringar av barn och 

unga på institution. En förutsättning för detta utvecklingsarbete är att uppföljningsfrågor är lättillgängliga för 

socialsekreterare och att data kan hämtas ut och aggregeras. 

För att bättre kunna följa upp effekterna av förvaltningens utförarverksamheter behöver tillgången till 

bedömningsinstrument säkras. För detta behöver kostnader för licenser och utbildning beaktas. 

Avveckling av tjänsteområde välfärd 

Om beslut i KS/KF tidig höst blir att tjänsteområde välfärd ska avvecklas och att ansvaret för 

verksamhetsspecifika system förs över från Intraservice till fackförvaltningarna årsskiftet 2022/2023 innebär 

det att SF Sydväst behöver förbereda ett mottagande redan under 2022. 

Förslag 

• Införa möjligheten till digital signering av placeringsavtal inom socialtjänsten 

• Säkra tillgången till IT-stöd som stödjer verksamheternas behov 

• Vid eventuellt beslut om avveckling av tjänsteområde välfärd behöver förberedelserna för 

mottagande beaktas i budget. 
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20.2.6 Kategoristyrning 

Bakgrund 

Styrning och ledning 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska staden arbeta med styrning av inköpsprocessen genom 

kategoristyrning. Inköp och upphandling har ett processansvar och ger bla metodstöd i arbetet. 

Kategoristyrning har påbörjats inom flera kategorier i staden och inom Individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinder (IFO-FH) har arbetet varit igång sedan 2019 och två kategoriplaner på delkategorinivå har 

arbetats fram och beslutats 

Mål med kategoristyrning 

Flera andra offentliga verksamheter i Sverige har implementerat kategoristyrning och har uppnått flera 

fördelar, däribland mätbara kostnadsbesparingar. Initiala besparingar genom kategoristyrning kan uppgå till 

mellan 5-25% men är beroende av ett antal faktorer: utgångsläge, geografi, kategori, mål och politisk 

prioritering. 

Inom IFO-FH har en potentialskattning gjorts och bedömningen är att det inom flera områden finns stor 

potential till förbättringar. 

Det finns flera nyttor med kategoristyrning, framförallt sänkt totalkostnad för externa köp och minskade 

försörjningsrisker. 

• Sänkt totalkostnad för externa köp 

• Ökad efterlevnad av avtal, processer, policys, lagar, etc. 

• Bättre kontroll, styrning och uppföljning 

Inom IFO-FH har en ny modell tagits fram där kategoriplaner kommer arbetas fram på kategoriområdesnivå. 

Kategoriindelningen stämmer väl överens med den nya nämndorganisationen i staden. 

 

  

I arbetet med de kommande kategoriplanerna finns behov av att integrera kategoriarbetet med övrig 

strategisk planering. Prioritering och resurssättning behöver beaktas av ansvariga på rätt nivåer för att 

undvika dubbelarbete och sidospår. 
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Kategoriteamen bör i likhet med rådet bestå av ansvariga inom kategorin samt aktuella utvecklingsresurser. 

För att möjliggöra god effektivitet och nära sammankoppling med aktuellt utvecklingsarbete 

Inom respektive kategori skall strategier och målsättningar arbetas fram, detta ger förutsättningar att 

genomföra besparingar 

Bättre kostnadskontroll av egen regi 

Genom löpande uppföljning, omvärldsanalys och jämförelse mot leverantörsmarknaden kan 

kostnadskontrollen av egenregin löpande stärkas. Det ger också bättre möjligheter till strategiska beslut 

avseende egenregi och ramavtal. 

Ökad beläggning i egen regi, gemensamt arbete  

Avdelningarna Spink och Boende och hemlöshet har ett gemensamt pågående arbete när det gäller att öka 

beläggningen i egen regi. Det finns en tydlig riktlinje att alltid placera i egen regi i första hand och tillse att 

beläggningen är hög. Ärenden följs månadsvis för att identifiera förändringar i behoven men också följa upp 

riktlinjer/strategier/beslut följs av hela socialtjänsten. 

Minska köp av hälso-sjukvårdsinsatser 

När socialtjänsten köper vård, boende och omsorg omfattar insatserna många gånger hälso-sjukvård. Genom 

att säkerställa att det finns tydliga riktlinjer och arbetssätt för samverkan och kostnadsansvarsfördelning 

mellan socialtjänst och hälso-sjukvård bedöms socialtjänstens kostnader för köpt vård, boende och omsorg 

kunna minska. 

Förslag 

• Fortsätta arbetet med kategoristyrning 

• Säkra kompetens och resurser för arbetet 

20.2.7 Effekter av ny nämndorganisation 

Bakgrund 

Krav på minst två utskott 

Enligt socialnämndernas reglementen ska respektive socialnämnd ha minst två individutskott. Det minskar 

socialförvaltningen Sydvästs möjligheter att jobba effektivare med utskotten om det skulle visa sig att ett 

utskott räcker för att omhänderta de ärenden som socialförvaltningen Sydväst behöver hantera. 

God arkivvård och godkända arkivlokaler 

Hanteringen av allmänna handlingar var en stor del av omorganisationen och extra resurser tillsattes. Men på 

grund av tidsbrist och tekniska problem i bland annat socialtjänstens verksamhetssystem Treserva kunde inte 

allt omhändertas och hanteras så att god arkivvård skapades utifrån ny nämndstruktur. 

I tidigare stadsdelsstruktur förvarades oftast handlingar tillhörande de olika sektorer (äldreomsorg, individ- 

och familjeomsorg och funktionshinder) i samma lokal. Arkivlokalerna behöver nu anpassas och 

dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att myndighetsgränser utifrån sekretess- och 

personuppgiftshantering sker på rätt sätt. 

Under 2021 pågår arbete med att se över hur arkivlokaler ska anpassas. De åtgärder som kommer att föreslås 

leder till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader för att kunna hantera allmänna handlingar på ett 

korrekt och rättssäkert sätt. 

Kostnader både för personal för att hantera de analoga handlingar och lokalkostnader för att hantera 

konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. 
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Preliminär kostnad för god arkivvård 2022, personalkostnader: cirka 2,5 miljoner kronor 

Preliminär kostnad för godkända arkivlokaler (nytt arkiv på Zirkongatan) 2022: ökad hyra på Zirkongatan (i 

dagsläget oklart hur stor förändring) 

Overheadkostnad 

I resursfördelningen till de nya nämnderna inför 2021 gjordes ett generellt avdrag på 25% av 

verksamheternas overheadkostnader, vilket för socialnämnd Sydväst motsvarar cirka 10 mnkr. Den totala 

overheadkostnaden består till över hälften av kommungemensamma tjänster (t ex IT-kostnader), vilket 

nämnden därför inte ensam råder över. 

Sammantaget för de nya nämnderna kan det vara möjligt att realisera stordriftsfördelar med tanke på att 

antalet nämnder och förvaltningar minskar. Budgetomslutningen för socialnämnd Sydväst är dock betydligt 

mindre än de tidigare stadsdelarna och samtidigt kvarstår uppdraget att leverera remissvar, utredningar med 

mera likt tidigare stadsdelsförvaltningar med beaktande av befolkningens behov och kännedom om lokala 

förhållanden. Detta gäller till exempel trygghetsarbete, krisstöd, samhällsplanering, folkhälsoarbete, 

samverkan med civilsamhälle med mera. 

Översyn och effektivisering av administrationen och andra gemensamma kostnader är ett viktigt område i 

utvecklingen av förvaltningens organisation. I omorganisationen har personal fördelats till de nya 

förvaltningarna och det innebär att resurser och kompetens inte matchar det faktiska behovet. Det finns 

därmed potential till att effektivisera, men det bedöms inte vara möjligt att realisera en 25 % lägre 

overheadkostnad i närtid. 

Regler för eget kapital 

Genom ekonomi i balans skapas handlingsutrymme och beredskap för att möta framtida utmaningar och 

satsningar. Enligt stadens regler för ekonomisk budget och uppföljning i stadens nämnder och bolagsstyrelse 

är riktnivån för socialnämndens egna kapital 25-35 mnkr. För socialnämnden motsvarar 30 mnkr cirka 2,5 

procent av omsättningen, vilket begränsar nämndens möjlighet till riskhantering. Utifrån de risker och 

historiska svängningar som socialnämnderna har kopplat till den stora andelen myndighetsutövande 

verksamhet bedömer förvaltningen att riktnivån för eget kapital behöver utökas. 

Regelverket för nyttjande av eget kapital under innevarande år bör på samma sätt utökas för socialnämnderna 

för att ge förutsättningar till att långsiktigt planera verksamheten och hantera hastiga förändringar i 

konjunktur eller samhällsutvecklingen. 

Förslag 

• Beakta kostnaderna för arkiv i budget. 

• Utifrån de risker socialnämnderna har kopplat till den stora andelen myndighetsutövande verksamhet 

bör riktnivåer och regler för nyttjande av eget kapital anpassas. 
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20.2.8 Uppdrag utanför budget 

Bakgrund 

Lovaktiviteter 

Under flera år fram till och med 2019 tog stadsdelarna del av statliga medel till lovaktiviteter. För staden som 

helhet var det ett bidrag på ca 13 mkr som sedan fördelades mellan stadsdelarna. Under 2020 blev det en 

satsning från stadsdelarna utifrån läget med Covid-19 då många förväntades att vara hemma på lov och 

semester. För 2021 ska lovaktiviteter finansieras inom ordinarie budget. Förvaltningen bedömer att 

lovaktiviteter är en viktig insats för att minska oroligheter och utjämna socioekonomiska skillnader. En 

långsiktig satsning på lovaktiviteter är därför angeläget. 

Fritidsbanken 

Fritidsbanken är en verksamhet som lånar ut sport- och fritidsutrustning till invånarna. 2016 tecknades ett 

avtal mellan Skandia fastigheter Frölunda torg, Skandia stiftelsen idéer för livet, Fokus förening, Göteborgs 

stad Västra Göteborg samt Göteborgs stad Askim-Frölunda-Högsbo om att starta och driva en fritidsbank på 

Frölunda torg. Vid årsskiftet 2020-2021 förändrades Göteborgs stads organisation vilket bland annat innebar 

att ansvaret för fritidsverksamheten i de två stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra 

Göteborg övertogs av den nya socialnämnden Sydväst. Nu tecknades ett nytt avtal för perioden 2021-01-01--

2021-06-30. Årskostnaden uppgår till 600 000 kronor. De nya socialnämnderna har tillsammans med idrott- 

och föreningsnämnden i uppdrag att utreda framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och 

fritidsartiklar i stadsområdena. 

Förslag 

• Finansiering av lovaktiviteter behöver beaktas i budgetarbetet. 

• Framtida organisering av Fritidsbanken behöver beaktas i budgetarbetet. 

  

20.2.9 Lokaler 

Bakgrund 

Tomställda lokaler/fastigheter 

Förvaltningen har övertagit ansvar för ett antal lokaler i samband med omorganisationen. En del av dessa 

lokaler har förvaltningen inte behov av och en del är tomställda. Från och med 2020 bär respektive nämnd, 

som inte längre har behov av en lokal, hela hyreskostnaden fram till att staden gemensamt beslutat kring 

lokalens framtid (rivning, försäljning eller fortsatt nyttjande inom staden). För socialnämnd Sydväst är 

innebär detta i nuläget en bedömd överkapacitet motsvarande cirka 4 mnkr årligen. Ansvaret för 

boendeverksamheten innebär att förvaltningen ser detta som en särskilt angelägen fråga även på sikt, då 

lokalanpassningar även framöver bedöms krävas i verksamheten. 

Förvaltningen jobbar intensivt med att hitta lösningar för dessa fastigheter och lokaler för ett effektivt 

resursutnyttjande. Samtidigt kan konstateras att detta varit ett problem under lång tid i staden och de 

gemensamma lokalprocesserna fungerar ännu inte tillfredsställande. Det finns en risk i att ansvaret för en 

lokal och budgeten inte hänger ihop då lokalförvaltningen ansvarar för uthyrning eller annan åtgärd för 

lokalen, men inte belastas med några kostnader för tomställda lokaler. 
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Effekter av förslag på ny hyresmodell 

Lokalnämnden har beslutat om nya hyressättande principer som kommer påverka socialnämndernas 

internhyror från och med 2022. Den nya hyresmodellen innebär att nuvarande schablonhyror ersätts med en 

självkostnadsprincip för varje lokal. Det innebär att varje verksamhet kommer bära kostnaderna för de 

lokaler de nyttjar. Vid införandet kommer därmed en omfördelning ske av stadens befintliga lokalkostnader. 

Vissa verksamheters lokalkostnader kommer att öka vid införandet och andra verksamheters lokalkostnader 

att minska. Lokalförvaltningens tidiga beräkningar visar på en ökad lokalhyreskostnad på cirka 4 mnkr för 

socialnämnd Sydväst till 2022. Förvaltningen har inte haft möjlighet att bedöma beräkningarna, men ser med 

anledning av detta en risk att ökade lokalkostnader kan komma att kräva verksamhetsanpassningar om inte 

finansieringen anpassas. 

Självkostnadsprincipen innebär vidare att de framtida kostnaderna för eftersatt underhåll och nyinvesteringar 

för stadens lokaler övervältras till hyresgästerna, det vill säga stadens verksamheter. Det kommer på sikt 

sannolikt innebära en ökad lokalkostnadsutveckling som blir utmanande att bära för socialnämnderna inom 

den kommuncentrala indexuppräkningen i resursfördelningsmodellen. 

Kostnader för evakuering, rivning och utrangering bedöms numera redovisningstekniskt vara 

engångskostnader och ingår därför inte i internhyran och kommer debiteras hyresgästen separat. 

Lokalförvaltningen ska lämna uppgifter om dessa kostnader i budgetunderlaget till nämnderna och till 

stadsledningskontoret. För att motverka inlåsningseffekter i lokaler som inte längre är ändamålsenliga är det 

viktigt att ta ställning till hur dessa relativt stora engångskostnader ska kunna finansieras i beställande 

nämnder. 

Ökat nyttjande av våra lokaler 

Förvaltningen ser möjligheter att förbättra lokalutnyttjandet framöver, särskilt vad gäller förvaltningens 

kontorsytor. En översyn av förvaltningens socialkontor pågår för att skapa förutsättningar för en mer 

ändamålsenlig placering för myndighetsenheterna. 

Förvaltningen ser också möjligheter i en större översyn i staden för att tillvarata de nya arbetssätt med 

möjlighet till distansarbete som påskyndats av pandemin. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare finns 

det mycket att vinna om staden gemensamt utreder och tar fram riktlinjer för arbetssätt och distansarbete 

samt därmed också möjliggöra eventuella besparingar i form av anpassning av kontorsytor. 

Förslag 

• Lokalprocessen behöver stärkas och effektiviseras, särskilt med beaktande av effekterna av 

kostnadsansvaret för tomställda lokaler samt rivning, evakuering och utrangering. 

• De ekonomiska effekterna av stadens nya hyressättande principer behöver följas och beaktas i 

budgetarbetet både inför 2022 och årligen framöver. 
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20.3 Yttranden 

20.3.1 Yttrande från M,L och C 

 

  

Yttrande M, L, C, 

Socialnämnd Sydväst 

2021-04-21 

  

Förvaltningen har gjort ett mycket gott arbete med att sammanställa verksamheten med de utmaningar och 

förutsättningar som finns i dag. 

I dag har nämnden med stöd av detta dokument fattat beslut om verksamhetsnomineringar inför budget 2022 

– 2024 för Göteborg Stad. 

Utöver dessa nomineringar vill vi i M, L och C visa på följande punkter som vi också tycker är viktiga att 

arbeta med inför budget 2022 – 2024 för Göteborg Stad. 

  

2.2 Försörjningsstöd 

• Se till att grupper som är lättare att få ut i arbete får hjälp med detta snarast, så att de så snart som 

möjligt kommer i egenförsörjning. 

• För att värna om barnens bästa ska föräldrar med försörjningsstöd motiveras till att låta barnen gå på 

förskola minst 15 timmar i veckan medan föräldrarna under tiden kan söka arbete och liknande. Det 

är barnens rättighet att få utnyttja dessa timmar. Det är också viktigt för barnens språkutveckling och 

sociala utveckling att få träffa andra barn och vuxna. 

• Mer fokus ska läggas på att få fram praktikplatser för att ge träning för arbetslivet samt för att 

förstärka språkkunskaper. Bedömning bör göras angående vilka lämpliga arbetsuppgifter man kan 

tillhandahålla individen. Det kan t.ex. vara att hjälpa till med vuxennärvaro på en skola. 

• Kontinuerligt gå igenom de individuella utvecklingsprogrammen för försörjningsstödstagare, så de 

anpassas efter individen. Det är särskilt viktigt för dem med språksvårigheter. 

• Att standardisera biståndsbedömningar så mycket som möjligt för att få en likvärdig bedömning av 

biståndsansökningarna. Digitalisera processen där det är möjligt. 

• Fortsätta utvecklingen av försörjningsstöd kopplat till motprestation. Att ha ett arbete och känna sig 

behövd är mycket viktigt för både självkänsla och psykiskt mående, det har många positiva 

bieffekter. Därför vill vi hjälpa fler att komma in på arbetsmarknaden och vi vill inte att barn ska 

behöva växa upp i familjer där man inte sett mamma och pappa ”gå till arbetet”. För att komma över 

tröskeln till arbetslivet kan det vara bra med åtgärder kopplat till försörjningsstödet. Det kan också 

vara ett sätt att hjälpa kvinnorna till arbete och snabbare integration. 
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2.4 Förutsättningar för myndighetsutövning barn och unga 

 

• Säkerställa att samtliga familjehemsplacerade barn blir erbjudna plats i Skolfam. 

• Socialtjänsten ska utveckla samarbetet med skolan. Föräldramöten bör anordnas i hela nämndens 

upptagningsområde för att ge information om barnens situation och om risken för att barn hamnar i 

kriminalitet. Motivera föräldrarna att gå på föräldramöten för att få reda på drogförebyggande 

åtgärder mm. Motivera också föräldrarna att komma till utvecklingssamtal om sina egna barn, då det 

är en viktig information för att kunna påverka sina barn i rätt riktning. 

• Samarbete med Minimaria, VGR m fl bör inledas för att arbeta med drogförebyggande åtgärder. 

Även Föräldraföreningen mot narkotika m fler ideella föreningar kan involveras. 

  

2.5 Digitalisering och utveckling av IT-stöd 

• Införa möjlighet till digital signering av ordförandebeslut. 

 

2.7 Effekter av ny nämndorganisation 

• Förslaget om att “riktnivåer och regler för nyttjande av eget kapital ska anpassas vill vi ta bort. Vi 

behöver mer information och en konsekvensbeskrivning om vi ska kunna ta ställning till förslaget. 

• Bemanningsekonomi. Se bemanningsfrågan i ett större perspektiv. Medarbetarna ska kunna arbeta 

inom fler verksamheter och områden och samarbete över förvaltningsgränserna bör ske när 

möjligheter finns. Detta ska även kunna användas i annonser vid rekrytering. 

• Medarbetarna ska ha möjlighet till en karriärutveckling, de ska kunna se en karriärstege. 

  

2.9 Lokaler 

• Samtliga förvaltningar i staden bör samverka för att hitta möjliga vägar till samutnyttjande av 

lokaler. 

  

2.10 Trygghet 

• Inför en skärpt syn mot klotter. Framför allt bör klotter saneras i utsatta områden för att öka 

trygghetskänslan. På sikt bör man också utreda vad det skulle innebära att införa nolltolerans mot 

klotter. 

• Den stora efterfrågan på bostadsrätter, radhus och villor gör att många barnfamiljer väljer att flytta 

från t.ex. Frölunda och Högsbo. Fokusera på att bygga fler villor, radhus och bostadsrätter i utsatta 

områden för att öka integrationen. På samma sätt bör fler hyresrätter byggas i de områden där de 

saknas. 

• Saltholmen upplevs som en otrygg plats, varför trygghetsskapandet i samarbete med Trafikkontoret 

och Västtrafik behöver en fortsatt utveckling avseende väktare och övervakningskameror. 

• Uppmuntra arbetet med nattvandringar, där föräldrar och föreningar kan samverka. 

• Utveckla och förbättra det förebyggande samarbetet med grundskolan och förskolan, så att lättare 

insatser kan sättas in innan det blir ett biståndsärende. 
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20.3.2 Yttrande från V, MP och FI 

Yttrande V, MP och FI 

Socialnämnd Sydväst 2021-04-21 

Ärende: Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024 

 Vänsterpartiet, Miljöpartiet och FI ställer sig bakom de verksamhetsnomineringar som förvaltningen lämnat 

men har några viktiga tillägg som inte lämnats tillräckligt utrymme i förvaltningens förslag till text. 

 När det gäller den delen av verksamhetsnomineringarna som rör frågan om Bostadsförsörjning och 

hemlöshet beskriver förvaltningen mycket väl vilket fint arbete allmännyttan tidigare gjort för att lindra 

effekterna av en bostadsmarknad som kapsejsat. Däremot berör man inte det ansvar som de privata 

fastighetsägarna har, och de krav som vi som kommun skulle kunna ställa på dessa förmögna aktörer, för att 

dela på ansvaret för hemlösheten. Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att villkora marktilldelning till 

fastighetsägare med att de lämnar lägenheter till fastighetskontoret och att andra lägenheterna läggs ut på 

Boplats, där fördelningen är köbaserad och transparent. Vi ser även att kommunens oförmåga att bygga 

tillräckligt med hyresrätter och ovilja att blanda upp villaområden med hyresrätter får negativa sociala 

konsekvenser i form av förvärrad segregation och en onödig koncentration av sociala problem både i 

områden som domineras av hyresrätter och de som domineras av egna hem. 

När det gäller Förutsättningar för en hållbar verksamhet på Nya Tillfället vill vi tydliggöra att de ekonomiska 

fördelarna med stordrift inom den sortens verksamhet, inte kan kompensera för den förvärrade risk för 

otrygghet och fara för liv som nuvarande storskalighet präglas av.  
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20.3.3 Yttrande från S 

Socialnämnd Sydväst 

Yttrande ang. verksamhetsnomineringar 

Socialdemokraterna 

2021-04-21 

  

Yttrande angående verksamhetsnomineringar 

Socialdemokraterna tycker att mycket i verksamhetsnomineringarna är bra och noga övervägt. Vi skulle 

dock vilja lyfta några saker som vi saknar i dokumentet samt en sak som vi vill ta bort. 

Det ena är att alla ungdomar skall få sommarlovskort 2022-2024. Nu när barnkonventionen blivit lag är det 

ännu viktigare att vi visar att vi lyssnar och låter våra ungdomar och barn få inflytande. 

För många ungdomar är sommarlovskorten avgörande för att ens kunna komma till någon annan stadsdel än 

i den de bor i, detta då alla föräldrar inte har råd eller möjlighet att förse sina barn och unga med 

sommarlovskort. För dessa familjer är det viktigt att se detta ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, 

så att alla får samma möjlighet att röra sig fritt i vår stad och medverka både på arbetsmarknaden med 

sommarjobb, för att ha ett rikt fritidsliv, kunna delta på olika evenemang runt om i hela staden eller bara att 

träffa kompisar som bor i andra stadsdelar. 

Forskningen är tydlig vad gäller fördelarna med att barn och unga har en meningsfull fritid och vi ser detta 

som ett långsiktigt förebyggande arbete som på sikt kan spara både pengar och mänskligt lidande. 

Konceptet föreningsvandringar, som innebär att föreningar i samverkan med socialförvaltningen vandrar i 

stadsområdet under helgkvällar för att bidra till en ökad vuxennärvaro och trygghet är ett bra sätt att ta sig an 

vårt uppdrag om att öka tryggheten. 

  

Med bakgrund av ovanstående vill vi Socialdemokrater att man beaktar följande i sitt arbete kring budgeten: 

1. Att staden även fortsättningsvis skall satsa på sommarlovskort till barn och unga 

2. Att vi stryker punkten om att ta bort skrivningen om minst två utskott i varje nämnd 

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

stadsområden. 
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21 Trafiknämnden 

21.1 Sammanfattning 
En hög ambitionsnivå i stadsutvecklingstakten, en hög omställningstakt till hållbart resande och ett 

brådskande behov av att klimatsäkra staden, ger mycket stor påverkan på trafikkontorets verksamhet såvida 

inte budgetramen justeras. 

De kostnadsökningar trafikkontoret ser härrör bland annat från strukturella kostnadsökningar med anledning 

av den demografiska utvecklingen samt avsaknaden av koppling mellan stadsutvecklingstakten, nivå på 

kommunbidrag, indexjusteringar och ökande kapitalkostnader vilket påverkar förmågan att möta behovet av 

långsiktigt underhåll av den befintliga staden. 

Trafikkontoret bedömer att tillkommande kostnader 2022 – 2024, jämfört med 2021, uppgår till cirka 173 – 

181 miljoner kronor/år. 

Inräknat kapitalkostnader bedöms tillkommande kostnader 2022 – 2024, jämfört med 2021, uppgå till cirka 

326 - 535 miljoner kronor/år. 

TN verksamhetsnomineringar 
inför budget 2022 - 2024 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Att planera och bygga den nya 
staden 113 70 78 

Att bo, vistas och verka i den 
befintliga staden 17 55 57 

Att upprätthålla funktionen i den 
befintliga staden 38 40 38 

Inre effektivitet 5 8 8 

TOTALT exkl. kapitalkostnader 173 173 181 

Kapitalkostnader 153 254 354 

TOTALT inkl. kapitalkostnader 326 427 535 

Tabell 1 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021. Aktuella 

siffror har avrundats till närmaste heltal. 

Förvaltningen ser behov av full kostnadstäckning för kapitalkostnader. I annat fall kommer möjligheterna att 

utföra uppdraget enligt reglementet att försvåras. Det är därtill av yttersta vikt att staden kompenserar 

förvaltningen för eventuella riskkostnader/förgävesprojekt som kan uppstå då projekt avbryts eller ändrar 

inriktning. 

I korthet är det avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i balans med en 

långsiktig finansiering av förvaltning och drift. Det är också avgörande att för staden gemensamma 

prioriteringar fastställs samt att förvaltningar och bolag ges tillräckliga förutsättningar för ett hållbart 

genomförande. 
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21.2 Grunduppdraget 
Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och en god stadsmiljö. Grunduppdraget kan delas 

in i två huvudområden som ska genomföras med beaktande av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet: 

Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra 

trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en nivå som människor och natur tål på kort och 

lång sikt. 

Stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda miljöer att leva, verka och vistas 

i, idag och i framtiden. 

Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala 

aktörer samt övriga intressenter. 

 

Trafikkontoret beskriver verksamheten enligt följande tre huvudområden: 

Att planera och bygga den nya staden 

Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar för att planera, projektera 

och bygga ut den framtida staden. Planeringen sker på strategisk systemnivå i bland annat, översiktsplaner 

och åtgärdsvalsstudier. Lokal geografisk planering sker i trafikförslag kopplat till detaljplaner, 

genomförandestudier och projekteringar som förvaltningen tar fram, själva och tillsammans med andra. 

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 

Trafikkontoret ansvarar för att de som bor, vistas och verkar i Göteborg har goda förutsättningar att välja 

hållbara transportsätt och att de erbjuds goda stadsmiljöer idag och i en nära framtid. För att lyckas med detta 

är god kommunikation och nära dialog med invånare och verksamheter av yttersta vikt. Uppdraget att 

tillvarata den befintliga stadens värden kräver att trafikkontoret kan leverera tjänster till dem vi är till för. I 

arbetet ingår exempelvis att: 

• hantera tillstånd och dispenser 

• bedriva myndighetsutövning genom bland annat parkeringsövervakning och markupplåtelser 

• ta tillvara och utveckla stadsrummet så att det är attraktivt under såväl byggtid som i den framtida 

staden. 

• genom serviceresor bidra till tillgänglig och självständig mobilitet för resenärer med särskilda behov. 

Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden 

Staden äger och förvaltar bland annat vägar, vattenvägar, broar och torg. Dessa kräver underhåll, drift och 

reinvestering. Insatser för att bevara funktionen i den befintliga staden kräver planering och resurssättning 

idag. Insatserna behöver också ingå i den tidiga planeringen av framtida infrastruktur och byggnadsverk. 
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21.3 Förutsättningar inför 2022-2024 

21.3.1 Bakgrund och nuläge 

Trafiknämndens grunduppdrag finansieras med kommunbidrag, upplånade medel samt myndighetsintäkter 

såsom parkeringsintäkter och upplåtelse av offentlig plats. Uppdraget finansieras också av egenavgifter från 

exempelvis färdtjänstresenärer och användare av Styr & ställ. Inom delar av nämndens grunduppdrag bedrivs 

arbetet i samfinansierad form tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen och Trafikverket. De 

investeringar som ingår i Trafiknämndens grunduppdrag för att utveckla och vidmakthålla infrastruktur 

finansieras med upplånade medel. Därtill följande kapitalkostnader finansieras genom kommunbidraget. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står inte i relation till det 

kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. Nämndens behov av att anpassa sin 

verksamhet till tilldelade medel har inneburit och innebär fortsatt att kostnadsökningar i verksamheten 

balanseras av anpassningar i innehållet. 

21.3.2 Omvärldsanalys 

Trafikkontorets systematiska omvärldsanalysarbete syftar till att identifiera mönster i omvärlden med bäring 

på verksamheten, att förstå hur dessa skapar hot och möjligheter för verksamheten samt att säkerställa att 

kunskapen omhändertas, sprids och vägs in i våra beslutsunderlag. Under pandemiåret 2020 har flera av de 

trender vi påverkas av förstärkts. Resmönstren har förändrats kraftigt, kollektivtrafiken undviks, cyklingen 

har ökat och bilresandet har ändrat karaktär. Fler har rört sig nära sin bostad och boende, besökare och 

verksamheter har ställt större krav på kvalitet och smittsäkerhet i våra offentliga rum. Samtidigt påskyndar 

fordonssektorn utvecklingen till el-och batteridrift och näringslivet driver på i klimatomställningen. Den 

digitala mognaden i hela samhället har ökat markant, vilket inte minst har påverkan på handel och logistik 

men utvecklingen innebär också stora effektiviseringsmöjligheter för offentlig förvaltning. Vilken riktning 

utvecklingen tar när pandemin klingar av är ännu för tidigt att uttala sig om varför förmåga och metoder att 

planera för och i osäkerhet kommer att vara ännu viktigare framöver. 

21.3.3 Identifierade utmaningar och behov 

21.3.3.1 Nämndgemensamma utmaningar och behov 

Gemensam samordning och planering för ökad måluppfyllelse 

De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har flera gemensamma 

utmaningar. Nämnderna har olika ansvarsområden men förenas i den övergripande målsättningen att 

utveckla och förvalta en attraktiv och hållbar stad. Goda möjligheter finns att förbättra för staden/de vi är till 

för. För att skapa hållbara livsmiljöer och utveckla samarbetet och leveranserna ytterligare genomför de fyra 

förvaltningarna ett gemensamt planerings- och nomineringsarbete för kommande år. 

Verksamheterna har under flera år haft ett nära samarbete inom planeringsområdet, exempelvis i arbetet med 

den årliga startplanen och översiktsplanen, för att kunna bedöma och hantera komplexa målkonflikter och 

prioriteringar. Förvaltningarna utvecklar även hur man kan samnyttja befintliga planeringsresurser på bästa 

sätt. 
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Det gemensamma arbetet kommer att intensifieras inom skötsel och drift gällande samordnade entreprenader 

och exempelvis utveckla en gemensam modell för drift – och underhållskalkyler som underlag för 

investeringsbeslut. Andra områden utanför kärnverksamheterna där det finns anledning att arbeta vidare med 

samordning, är miljö, kommunikation, HR och arbetet med styrande, strategiska dokument. 

Förutsättningar och utmaningar för leveranser 

För att nå framgång i stadsutvecklingsuppdragen krävs ett nära samarbete. Grunduppdragen och målen för de 

planerande nämnderna, liksom finansieringen av verksamheten ser olika ut vilket kan leda till olika 

prioriteringar. Detta kan i sin tur innebära bristande samordning och olika förutsättningar mellan såväl 

prioritering som resurssättning av projekt och uppdrag. Därmed kan framdriften i projekt påverkas negativt. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står inte i relation till det 

kommunbidrag som nämnderna har för sin driftverksamhet. Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får 

användas. Ekonomimodellen innebär att förvaltningarna behöver använda kommunbidraget för att finansiera 

de resurser som krävs för att möta ambitionerna inom investering och exploatering. 

Volymen i stadsutvecklingstakten påverkar såväl den del av verksamheten som arbetar med stadsutveckling 

som den som arbetar med förvaltning, drift och myndighetsutövning. En omfattande stadsutveckling med 

hög utbyggnadstakt ställer ökade krav på förvaltning och drift av tillkommande ytor och för att säkerställa en 

attraktiv stad under den ständigt pågående ”byggtiden”. 

Kommande förändringsarbete med ny facknämndsorganisation kommer att kräva resurser för 

förändringsarbete/omställningsarbete, vilket kommer att påverka genomförandet av ordinarie verksamhet om 

inte resurser tillförs. Det handlar bland annat om samordning av data för styrning, ledning och uppföljning av 

verksamheten, samordning och utveckling av systemstöd och arbetssätt för att ensa och ge nödvändiga 

förutsättningar för verksamheterna i samband med omorganisation. Arbetet kommer framförallt att påverka 

stöd- och ledningsresurser i våra verksamheter. 

Att planera och bygga den nya staden 

Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området ”Att planera och bygga den nya staden” för år 

2022 utifrån nedanstående beskrivning är 149,9 miljoner kronor. Av dessa uppgår Trafiknämndens behov för 

år 2022 till 112,9 miljoner kronor vilket framgår av nämndens egen verksamhetsnominering. 

Klimat 

Samhället står inför utmaningar när det gäller miljö och klimat för långsiktig hållbarhet. Stadens Miljö- och 

klimatprogram innebär att staden ska kraftsamla för minskad klimatpåverkan i allt ifrån löpande 

verksamhetsfrågor gällande exempelvis drift och förvaltning av den befintliga staden till långsiktiga frågor 

som stadsutveckling. 

Planering för högvattenskydd 

Göteborg har ett behov av att anlägga högvattenskydd längs många delar av älvstränderna för att skydda 

såväl den befintliga som nytillkommande bebyggelsen inom staden mot förväntade klimatförändringar som 

ger högre framtida vattennivåer. Många aktuella detaljplaner inom den stadsutveckling som pågår längs 

älvstränderna är beroende av högvattenskydd för att kunna genomföras. Arbetet med planering och 

genomförande av högvattenskydd behöver pågå i staden under många år framåt och behöver vara färdigt till 

2040. 

För genomförande av det strukturerade och samordnade planeringsarbete som krävs behövs det särskilda 

planeringsresurser under en längre tidsperiod. Initialt behöver man bygga upp en projektorganisation, 

genomföra utredningar, ta fram en utbyggnadsplanering och samordna arbetet gentemot övrig 

stadsutveckling som pågår. 
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Då flera förvaltningar är inblandade i planeringsarbetet, med varierande arbetsinsatser under enskilda år, 

bedöms att en kommuncentral kostnadspost motsvarande minst 10 miljoner kronor per år under flera års tid 

är nödvändig för att nå framgång i uppdraget. 

Investeringsbehovet för att genomföra stadens högvattenskydd uppskattas, i ett mycket tidigt skede, till 10 

miljarder kronor (2008 års prisnivå) och omfattar både nya exploateringsområden längs älven och befintliga 

kajstråk. Därtill kommer kostnader om ytterligare 5 miljarder kronor för att anpassa dagvattensystemen längs 

med älven. Planeringsarbetet för högvattenskydd kommer att leda till uppdaterade långsiktiga 

investeringsbedömningar hos berörda förvaltningar och bolag. 

Dagvatten och skyfall 

För att genomföra nödvändiga insatser inom ramen för kretslopp och vattennämndens samordningsuppdrag, 

att driva dagvatten- och skyfallsfrågan i både nya och befintliga områden, krävs ett aktivt deltagande av 

övriga berörda nämnder. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra kommande nödvändiga 

utbyggnader av anläggningar/infrastruktur för skyfallshantering. En finansieringsmodell för 

skyfallsanläggningar är ute på remiss hos berörda förvaltningar. 

Klimatpåverkan 

För ett fossilfritt Göteborg behöver stadens verksamheter fokusera på att bygga kunskap, utveckla metoder 

och verktyg samt förändra arbetssätt och investeringar. Klimatmålen kräver att staden skapar goda 

förutsättningar för resor till fots, till cykel och med kollektivtrafik. Vidare behöver även näringslivets 

transporter effektiviseras i samma syfte. Viktiga aktiviteter i detta arbete är att: 

• utveckla verktyg för klimatanalys och beräkning i planering 

• bygga upp en fossilfri egen fordonsflotta och maskinpark 

• göra klimatberäkningar vid bygg- och anläggningsarbeten 

• skapa kolsänkor 

• styra upphandlingsprocessen mot bland annat smarta materialval. 

 

Stadsutveckling 

Det pågår en intensiv stadsutveckling i Göteborg med storskaliga infrastrukturprojekt, utveckling av 

innerstaden längs älvstränderna och förtätning inom såväl mellanstaden som innerstaden. Målsättningen är 

att skapa en nära, sammanhållen och robust stad. 

Förvaltningarna samverkar i arbetet från tidig planering till genomförande och förvaltning. Att hålla hög takt 

i alla faser parallellt innebär stora utmaningar för de samhällsbyggande förvaltningarna. Den gemensamma 

kapaciteten är för närvarande omkring 150 pågående detaljplaner, 10 program för detaljplaner samt tre större 

planarbeten/ strategier inom översiktsplan samt ett antal utredningar och förstudier. En ökad takt i planering 

och genomförande av målbild Koll2035 är nödvändig för att möta upp den pågående planeringen för 

stadsutveckling. 

Den höga stadsutvecklingstakten genererar stora och många investeringar i anläggningar och lokaler samt 

reinvesteringar för att bevara befintliga funktioner i anläggningar och lokaler. Detta innebär att stadens 

investeringsutgifter stiger kraftigt kommande år, med ökande driftskostnader som följd. 

För att omhänderta stadsutvecklingen har de planerande förvaltningarna identifierat tre kostnadsområden 

som hänger samman med stadsutvecklingen och där förvaltningarna har stora beroenden sinsemellan. 
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Långsiktiga planeringsarbeten 

Utöver den planering som pågår behövs ett planeringsarbete i tidiga skeden för att säkerställa att ytterligare 

områden i staden för blandstad, bland annat med stort innehåll av småhus, kan byggas ut över tid på ett 

hållbart sätt. En utbyggnadsstrategi inklusive en trafikplanering behöver tas fram. Arbetet behöver förhålla 

sig till grönstrategin för att stödja ett hållbart genomförande av den nya översiktsplanen som kommer att 

behandlas av kommunfullmäktige våren 2022. Förslaget till ny översiktsplan har en planeringshorisont mot 

2050 med utblick mot 2070 och möjliggör en utveckling bortom 2035 och de volymer som målbild Koll2035 

baseras på. Av bland annat denna anledning behöver den utbyggnadsstrategi som tas fram baserat på den nya 

översiktsplanen även omfatta ett trafikstrategiskt arbete samt hänsynstagande till grönstrategin. 

Personalkostnader 

Stora och komplicerade stadsutvecklingsprojekt behöver en hög grad av samordning samt ett tidigt och 

grundligt arbete med genomförandefrågor. Många av stadens stora stadsutvecklingsprojekt är i eller närmar 

sig ett genomförande, vilket kräver än mer personella resurser för att säkerställa att projekten når sina 

projektmål avseende tid, kostnad och innehåll. 

Förvaltningarnas resurser med kompetens i genomförandefrågor är redan idag en trång sektor i 

planeringsarbetet. Detta innebär att man måste göra avvägningar/ prioriteringar mellan hur många stora 

stadsutvecklingsprojekt staden klarar av att driva parallellt. Ska förvaltningarna starta fler 

stadsutvecklingsprojekt och planeringsarbeten än som kan avslutas behöver resurser tillföras de förvaltningar 

som deltar i och genomför dessa projekt. 

Att genomföra en stor volym investeringar och exploateringar medför också en ökad volym och komplexitet 

i grunduppdrag samt ledning och styrning av verksamhet. Detta innebär att utförande nämnd belastas av 

ökande driftskostnader då finansiering via investerings- eller exploateringsprojekten för dessa frågor inte är 

möjlig. I takt med att stadsutvecklingen ökat dramatiskt har därför belastningen på driftsmedlen ökat. Frågan 

om prioritering av driftsmedel mellan stadsutveckling och finansiering av verksamhet för förvaltning, drift, 

myndighetsutövning samt ledning och styrning aktualiseras. 

Driftskostnader krävs för att realisera identifierade investeringar och exploateringar 

Genomförande av stadsutvecklingsprojekt innebär i många fall att både investeringsutgifter och 

driftskostnader uppstår. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska kostnader som inte tillför anläggningen 

något bestående värde bokföras som driftskostnad. För att genomföra investeringsåtgärder (stadsutveckling) 

behöver ibland aktiviteter som planprogram, detaljplaner, rivning och sanering med mera genomföras. Då 

stadens budgetstyrning inte anpassats till de nya redovisningsreglerna innebär detta att kostnader som 

tidigare belastat investeringsprojekt nu kommer att belasta kommunbidraget/driftsmedel. 

En förutsättning för nämndernas arbete med investeringar och stadsutveckling är att nämnderna erhåller full 

kompensation för den årliga ökningen av kapitalkostnaderna. Ökningen är årligen mycket stor och kan inte 

hanteras genom besparingar i löpande drift. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plantaxa som gäller from den 1 januari 2021. Från och med i år 

ska även planprogrammen finansieras via plantaxa. Detta innebär att ytterligare PBL-relaterade kostnader 

ska finansieras via driftsmedel av nämnder som ansvarar för investeringar och exploateringar. 

Att inte omhänderta dessa driftskostnader innebär att prioriteringar i antalet investerings- eller 

exploateringsprojekt kommer att krävas. 

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 

Uppskattning av nya, gemensamma resursbehov inom området ”Att bo, vistas och verka i den befintliga 

staden” för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 27 miljoner kronor varav 20,2 miljoner kronor avser 

enkelt avhjälpta hinder. Av dessa uppgår Trafiknämndens behov för år 2022 till 11,7 miljoner kronor vilket 

framgår av nämndens egen verksamhetsnominering. 
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Platsutveckling och platsskapande åtgärder för trygghet, jämlik stad och attraktiv stadskärna 

I stadens arbete med att stärka stadens attraktivitet och arbeta med lokala trygghetsfrågor behöver 

markförvaltande förvaltningar öka samverkan med näringsliv, andra myndigheter och civilsamhället. 

Ansvaret för utveckling av platser ingår i flera nämnders reglementen. För att lyckas med uppdraget med 

trygghetsskapande och attraktivitetshöjande platser krävs insatser vad avser allmän plats och lokal mobilitet. 

För 2021 finns cirka 20 samarbeten där stadens förvaltningar har en mer eller mindre frekvent medverkan, 

men där näringsliv, polis och invånare efterfrågar ökade gemensamma insatser från staden. Behov av 

medverkan rör såväl den lokala mobiliteten (ex mobilitetsutredningar, parkering, information om nya 

resesätt, stöd till att utveckla mobilitetstjänster etc), trygghets- och attraktivitetsåtgärder på allmän plats samt 

utökad kameraövervakning på gator och torg. Dessa åtgärder kan vara av driftskaraktär eller 

investeringsåtgärder. 

Nämnderna ser behov att systematisera arbetssätt för insamling och analys av behov av platsutveckling på 

kort och lång sikt och att utveckla metoder och processer för platsutveckling i samverkan med förvaltningar 

och bolag inom Göteborg stad samt med externa aktörer. Insatserna och nyttan de gör behöver förstärkas och 

synliggöras. Detta inkluderar också utvärdering av insatserna och effekter för göteborgare och besökare i 

staden. 

Driftsresurser till samordning, dialog och planering behövs för att genomföra investeringar i samverkan med 

privata investeringar. Näringslivets benägenhet att medfinansiera i det offentliga rummet minskar och staden 

får på sikt bära större kostnader på egen hand. 

Enkelt avhjälpta hinder 

Kommunfullmäktige har under flertalet år avsatt 20 miljoner årligen för undanröjandet av enkelt avhjälpta 

hinder (EAH) i lokaler där staden är fastighetsägare. Större delen av dessa hinder är nu undanröjda och nästa 

steg i arbetet handlar om åtgärder för EAH på allmän platsmark, samt tillgänglighetshöjande åtgärder 

generellt i staden. Det skulle underlätta för det fortsatta arbetet om medel direkt avsätts i budget till 

markägande förvaltningar, där den stora kostnaden idag finns för undanröjandet av EAH. Nämnderna ser 

därför ett behov av utökning av det årliga kommunbidraget till park- och naturförvaltningen samt 

trafikkontoret för kontinuerligt undanröjande av EAH på allmän platsmark. 

För att kunna genomföra inventering och publik publicering av resultatet i en databas har staden avtal med 

Västra Götalandsregionen och dess "tillgänglighetsguide", som benämns TillgänglighetsDatabasen (TD:n) 

För att inventeringar ska ha hög kvalitet, likvärdighet, och för att åstadkomma än mer ökad effektivitet och 

undvikande av inköp av tekniska konsulter, krävs en enhetlighet i staden kring förfarandet. Staden behöver 

därför en central intern inventerarpool som kan serva såväl fastighets- som markförvaltande förvaltningar 

med inventeringar, eventuellt enkla åtgärder samt publiceringar i TD:n. Förslagsvis bör denna centrala 

inventerarpool tillhöra fastighetskontoret, som i nuläget ansvarar för samordningen av EAH i staden. 

Att upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden 

Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området ”Att upprätthålla och utveckla funktionen i 

den befintliga staden” för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 4,8 miljoner kronor. Av dessa uppgår 

Trafiknämndens behov för år 2022 till 2,5 miljoner kronor vilket framgår av nämndens egen 

verksamhetsnominering. 

Utveckling av gemensamt arbete med upphandling och uppföljning av avtal som led i att tydliggöra staden 

som kompetent upphandlare och beställare 

Det finns ett behov att utveckla det gemensamma arbetet med upphandlingar för att ensa förvaltningarna som 

beställare och agera mer effektivt och professionellt. Ett förberedande arbete behöver genomföras 2022 för 

samordning avseende upphandlingar inför 2023 – 2024. 

För att säkerställa att staden får mesta möjliga nytta av de upphandlade leverantörerna (entreprenörerna) 

krävs en effektiv och systematisk uppföljning. Resursbrist komplicerar möjligheterna att följa upp att staden 

får det som beställts, samtidigt som det alltför sällan utgår viten där entreprenören inte uppfyller kraven. 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  195 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

Förvaltningarna ser ett behov av en gemensam uppföljningsorganisation oavsett egen regi eller extern 

entreprenad. Fortsatt utveckling av samordnad skötselentreprenad är ett steg i arbetet med beställar-/ 

utförarfunktionaliteten i staden. 

Samordnade och gemensamma system för hantering av geografiska data, kartor, anläggningsinformation 

och åtgärdsplanering 

Berörda förvaltningar som ansvarar för drift och förvaltning arbetar med att utveckla en gemensam 

planeringsprocess gällande exempelvis reinvestering av beläggning, ledningar och fjärrvärme. Möjligheterna 

med gemensam och samordnad planering skulle innebära att vi kan öka livslängden på våra anläggningar och 

således kapitalvärdet. Ytterligare positiva effekter är att framkomligheten i staden förbättras genom färre 

störningar samt att medborgarnas förtroende för staden ökar genom en gemensam planeringsprocess. 

För att samordna arbetet och utveckla en långsiktig gemensam plan för reinvestering behövs ett gemensamt 

systemstöd. Kostnaden för detta beräknas till cirka 2 miljoner kronor per år perioden 2022 - 2024. 

Inre effektivitet 

Trafiknämndens behov för år 2022 uppgår till 4,7 miljoner kronor vilket framgår av nämndens egen 

verksamhetsnominering. 

Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen 

Det finns ett stort behov av utveckling och fortsatt samordning av digitaliseringen av 

samhällsbyggnadsprocessen. Denna process står inför stora utmaningar och förändringar i omvärlden. 

Nationella uppdrag från regering till berörda myndigheter avlöser varandra, såsom digitalt först, 

standardiserade dataset, nationellt ramverk för grunddata, föreskrifter för planinformation etc. Det är av stor 

vikt att Göteborgs stad är delaktiga i förändringsarbetet och ligger i fas i den tekniska utvecklingen för att 

kunna leverera data och tjänster utifrån nuvarande och kommande krav. Respektive förvaltning i staden 

ansvarar idag för sin egen process. Det saknas ett övergripande ansvar och helhetstänk kring digitalisering av 

stadens samhällsbyggnadsprocess, från planering till förvaltning. 

De vi är till för förväntar sig sammanhållen service i form av tjänster och produkter som förutsätter digitalt 

horisontellt samarbete i staden. Nyttor uppstår internt i staden när digital information struktureras och görs 

mer tillgänglig. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och det kan 

ta tid innan det är möjligt att räkna hem effekterna. 

Digitaliseringen är en viktig möjliggörare i det pågående och kommande arbetet med Klimatomställning som 

beskrivs i Klimatkontraktet 2030. Att bland annat accelerera arbetet med digital tvilling skulle ge ökade 

möjligheter för staden att bli klimatneutral 2030. 

Stadengemensamma digitaliseringsprojekt 

Flera stadengemensamma digitaliseringsprojekt kommer att kräva omfattande arbetsinsatser inom 

förvaltningarna de närmaste åren men vi ser efter hand stora möjligheter för effektivisering, kvalitetshöjning 

samt ökad möjlighet till "kundintegration" genom detta. 

Exempel på ett sådant stort förändringsarbete är införandena av ett internt digitalt nav och nytt intranät, nytt 

stöd för politisk ärendehantering och mellanarkiv samt avvecklingen av Notes och utveckling av digitala 

arbetssätt inom Office 365. 

Nya krav kopplat till den ökade digitaliseringen 

Förberedelse för och införande av digitala utvecklingsprojekt som de som nämns ovan tar stora resurser i 

anspråk inom förvaltningarna. Digitaliseringen innebär också ett omfattande ökat behov av utveckling och 

vägledning inom flera områden, som exempelvis dataskyddsförordningen/ GDPR, informationsförvaltning 

och informationssäkerhet, där mycket ansvar idag faller på respektive förvaltning att hantera. Då det är nya 

rättsområden som är under utveckling kräver dessa frågor ny kompetens och extra resurser, samtidigt som vi 

behöver hantera det löpande arbetet utifrån rådande lagliga förutsättningar. 
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Det finns förutsättningar för betydande effektivitetsvinster och ökad rättssäkerhet med en central vägledning 

och stadengemensamma tolkningar kopplat till detta rättsområde. 

Ökade krav på styr- och ledningsfunktioner - Utmaningar till följd av nya krav 

För att åstadkomma mer ändamålsenlig och sammanhållen rapportering samt skapa effektiva arbetssätt, 

behöver staden anpassa kravställningen och stödja med samordnad hantering. Nya uppdrag och krav medför 

ökade behov av specialistkompetenser och resurser på förvaltningarna. Befintliga resurser behöver 

omprioriteras med risk för konsekvenser för löpande verksamhet. Exempel är krav och hantering i staden när 

det gäller roller och funktioner på varje förvaltning som miljösamordnare, dataskyddskontakt, säkerhetschef, 

säkerhetsskyddschef, mobilitetsansvarig mm. 

Flera förvaltningar upplever även ökade krav på särskild uppföljning inom flera områden som ett resultat av 

den så kallade perspektivträngsel som uppstår när flera viktiga frågor förväntas följas upp i särskild ordning. 

Exempel på sådana områden är uppföljning av jämlikhets- och jämställdhetsarbete och barnboksbokslut. 

 

 

Nämndgemensamma behov 

Verkssamhetsnomineringar BN, 
FN, TN, PONN 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Att planera och bygga den nya 
staden 150 113 121 

Att bo, vistas och verka i den 
befintliga staden 27 20 19 

Att upprätthålla funktionen i den 
befintliga staden 5 5 5 

Inre effektivitet    

TOTALT 182 138 145 

Kapitalkostnader TN och PONN 155 269 380 

TOTALT inkl. TN/PONN 
kapitalkostnader 337 407 525 

Tabell 2 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 för BN, FN, PONN och TN jämfört 

med budgetåret 2021. Aktuella siffror har avrundats till närmaste heltal. 

21.3.3.2 Trafiknämndens utmaningar och behov 

Att planera och bygga den nya staden 

Riskkostnad - förgävesprojekt 

Genomförandet av stora och komplexa infrastrukturprojekt är förenat med osäkerheter och risker. Dessa 

varierar och möjlighet till påverkan är olika beroende på om projektet är i planerings-, projekterings- eller 

produktionsfas. I takt med att projektportföljen växer och omfattar fler komplexa projekt som sträcker sig 

över en lång tid (Masthuggskajen, Skeppsbron, Brunnsbo-Linné med flera), ökar riskerna för ändrade 

förutsättningar och därmed kostnader för utredningar som inte kan kostnadsföras på projekten. Det är 

väsentligt att staden kompenserar förvaltningen för eventuella riskkostnader/förgävesprojekt. 
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Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 

Omställning till hållbar mobilitet 

I takt med att stadsutvecklingen ger en tätare och trängre stad, där fler resenärer ska samsas på samma yta, 

ökar behovet av omställning till mer yteffektiva transportslag. Förvaltningen har under flera år haft en hög 

prioritet på att främja cyklandet i staden. Då antalet cyklister blir allt fler krävs satsningar för att hantera 

möjligheten till cykelparkering. Exempelvis ökar behovet av anläggningsparkering för cykel i smala gaturum 

samt nära kollektivtrafikknutpunkter. 

Trafikkontoret äger och finansierar driften av det nya cykelgaraget i Gamlestaden. Under de kommande åren 

planeras det för ytterligare cirka 3 - 4 cykelgarage i anslutning till Västlänkens stationer samt i området kring 

Centralen. Ägarskap och finansiering av allmänt tillgänglig anläggningsparkering för cykel är 

kostnadsdrivande. Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för finansiering genom användaravgifter är 

obefintliga. Behov föreligger av att framgent tydliggöra ansvar för anläggningsparkering i staden. 

Nämndens reglemente aktualiserar ansvaret för folkhälsa där nämnden har en särskild roll i att främja aktiva 

transporter. Vid sidan om cykel finns behov av att förverkliga intentionerna i ”Gångvänligt Göteborg” med 

fokus på att öka fotgängarkvaliteten och antalet resor till fots i staden. Fler aktiva resor ger miljömässiga 

vinster och minskad trängsel i kollektivtrafiken och på våra vägar. 

Den pågående elektrifieringen av transportsystemet påverkar nämndens ansvarsområde. Förvaltningen 

arbetar aktivt med att möjliggöra kollektivtrafikens fortsatta omställning samt med att hantera elektrifierad 

mikromobilitet. Trafikkontoret måste också förhålla sig till den allt snabbare elektrifieringen av 

privatbilismen, tunga fordon och näringslivets transporter. Förvaltningen bedömer att det i nuläget saknas 

förutsättningar för extern kostnadstäckning för utökad laddinfrastruktur avseende samtliga trafikslag. 

Framkomlighet 

Volymen investeringar och reinvesteringar i staden påverkar stora delar av trafikkontorets verksamhet. Det 

gäller bland annat frågor kring framkomlighet och trafiksäkerhet i anslutning till byggnationerna. 

Trafikkontoret ser ett kraftigt ökat ärendeflöde avseende starttillstånd, markupplåtelse, dispenser, reglering 

etc. Volymökningen kan exemplifieras med antal granskade TA-planer som ökat från 4 500 år 2017 till 

9 860 år 2020. Ökningen avseende antal starttillstånd är ännu större, från mindre än 1 400 under 2018 till 

10 030 under 2020. Den ökande belastningen riskerar att få följande konsekvenser: 

• längre handläggningstider för sökande och därmed risk för förseningar av byggprojekt 

• sämre kvalitet i bedömningarna med osäker tillämpning av likabehandlingsprincip och 

förutsägbarhet 

• minskad trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Pandemin har inneburit förändrade resmönster i Göteborg och den totala trafikvolymen har minskat. 

Trafikkontoret ser en risk för ändrade resmönster även i förlängningen. Bedömningen är att detta kan leda till 

ökad trängselproblematik och bristande framkomlighet för arbetspendlare och näringslivets transporter. I 

skenet av en fortsatt hög stadsutvecklingstakt riskerar framkomligheten att försämras under en lång period 

framöver. 

Serviceresor 

Verksamhetsområde serviceresor förutser ett alltmer ökat resande. Demografiska förändringar innebär att 

göteborgare i åldersgruppen 80+ ökar både i antal och andel. Resandemönstret post-Covid bedöms resultera i 

att fler väljer färdtjänst istället för den allmänna kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionens ändring av 

sjukresereglerna bedöms leda till fler färdtjänstresor då möjligheten till sjukresor minskar. Samtidigt är 

verksamhetsområdets driftsmiljöer gamla och inte längre möjliga att uppgradera. För att fortsatt säkerställa 

en god servicenivå och driftsäkerhet i aktuella affärssystem krävs en modern plattform. 
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Att upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden 

Underhåll 

En god ekonomisk hushållning innefattar att ekonomiska resurser kontinuerligt avsätts för planerat underhåll. 

Om så inte görs tvingas verksamheten till akuta reparationer och underhåll. Historiskt har ingen 

kompensation givits för ökade drift- och underhållskostnader föranledda av nyinvesteringar och 

exploateringar. Samtidigt som antalet konstruktioner blir fler ökar många gånger även dess komplexitet. Då 

budget inte ökar i takt med antalet konstruktioner, ökar det ackumulerade underhållsbehovet. 

För exempelvis belysning startar budgetåret med ett underskott på cirka 10 - 15 miljoner kronor per år till 

vilket adderas en ungefärlig indexökning om cirka 3% per år. Det innebär att stora kostnader skjuts på 

framtiden vilket på sikt kommer att öka kostnaderna för underhållet ytterligare. Utöver de ekonomiska 

konsekvenserna resulterar detta även i andra effekter. Exempelvis leder uttjänta armaturer som inte byts ut 

till energiförluster vilket minskar möjligheterna till att uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet. 

Aktuellt förhållningssätt är ineffektivt och extremt kostnadsdrivande. Ett undantag från ovanstående är 

beläggning där reinvesteringsvolymen ökat till en nivå där förvaltningen successivt kan återta 

eftersläpningen. Förvaltningen ser fortsatt behov av att möjliggöra samordning av kabel- och 

beläggningsåtgärder i syfte att undvika att ny beläggning grävs upp på grund av kabelfel. 

Underhållsbehovet är mycket stort inom belysning, gator och byggnadsverk. Resurser har omfördelats för att 

prioritera underhållsåtgärder men det eftersatta underhållet i stadens anläggningar och byggnadsverk medför 

att drift- och underhållskostnader ökar successivt. Reinvesteringstakten för infrastrukturen har ökat de 

senaste åren för att till viss del möta underhållsbehovet. Samtidigt påverkas våra anläggningar mer och mer 

av att andras projekt/byggnationer inverkar på och skadar våra anläggningar. Detta ger ökade kostnader för 

trafikkontoret om ersättning inte kan erhållas från de projekt/byggnationer som orsakat skadorna. 

Drift av befintliga anläggningar 

Kontrakt med entreprenörer vad avser drift och underhåll innebär i regel ökade kostnader kopplat till index. 

Om utrymme ej medges för att möta tillkommande kostnader med anledning av index innebär detta i 

realiteten krav på besparingar i verksamheten samtidigt som det ackumulerade underhållsbehovet ökar 

ytterligare. 

Åtgärder i staden såsom implementering av sommargågator, utplacering av utemöbler, omdaning av gator till 

cykelfartsgator ger ökade kostnader inom drift och underhåll då förvaltningen behöver göra tillägg/ändringar 

i aktuella kontrakt. 

Trafiknämnden svarar för frakttrafiken till södra skärgården. Frakttrafiken finansieras till del av intäkter från 

godstransportörerna. Samtidigt som frakttrafiken ökar i omfattning är ersättningen från transportörerna i stort 

sett oförändrad. 

Upprätthålla och förbättra servicenivåer 

Goda stadsmiljöer är beroende av underhåll för att uppfattas som attraktiva, trygga och funktionella. 

Trafikkontoret arbetar löpande med: 

• vinter- och barmarksunderhåll som bidrar till framkomlighet och säkerhet 

• renhållning och belysning som gör staden trygg, snygg och säker 

• beläggningar och grönytor som skapar funktion och trivsel. 

Det finns höga krav på service vilka förvaltningen, av ekonomiska skäl, inte till fullo förmår möta. Då 

stadens förvaltningar, polismyndigheten eller allmänheten varskor om platser i staden med mer akuta 

trygghetsutmaningar, saknar trafikkontoret medel att möta upp med åtgärder. Vissa frågor kan omhändertas 

inom ramen för tecknade avtal gällande skötsel men om åtgärder går utanför avtalen saknas möjligheter att 

möta behoven. 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  199 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

Utredningar 

Det finns övergripande utmaningar i att gå från ett mer operativt förhållningssätt till ett mer planerande och 

proaktivt förhållningssätt. Förvaltningen ser behov av att ta fram strategier och att arbeta långsiktigt med att 

optimera resurser utifrån aktuella och framtida uppdrag. För exempelvis beläggning finns en fastslagen 

strategi i vilken vår reinvesteringsvolym ökar till en nivå där vi successivt kan återta befintlig eftersläpning. 

Enligt hävd driftar och underhåller trafikkontoret enskilda vägar som förvaltningen inte är väghållare för. Det 

pågår nu en utredning för att finna en långsiktig lösning för överlämnande av drift- och underhållsarbetet 

samt väghållaransvaret för eventuella ytterligare enskilda vägar. 

Förändrade redovisningsregler 

På samma sätt som för investeringsåtgärder, ger förändrade redovisningsregler vad avser rivning, sanering 

eller utrangering av egna tillgångar, konsekvenser för aktuella reinvesteringsåtgärder då kostnader för 

exempelvis förorenade massor nu ska belasta kommunbidraget. 

Ökat behov av nyckelkompetenser i en hög stadsutvecklingstakt 

Det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetenser. Detta beror delvis på att marknaden är begränsad och 

delvis på att stadsutvecklingstakten fortsatt är hög. Förvaltningen har identifierat aktuella 

nyckelresurser/kompetenser som behövs för att klara volymerna av investeringsuppdrag och tillkommande 

anläggningar i kombination med förbättringsarbeten och intern utveckling. 

21.4 Trafiknämndens 

verksamhetsnomineringar 2022 - 2024 
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsnominering 2022 - 2024 med utgångspunkt från 

2021 års nämndbudget. 

De kostnadsökningar trafikkontoret ser de närmaste åren härrör bland annat från strukturella 

kostnadsökningar med anledning av den demografiska utvecklingen samt avsaknaden av koppling mellan 

stadsutvecklingstakten, nivå på kommunbidrag, indexjusteringar samt ökande kapitalkostnader vilket 

påverkar förmågan att möta behovet av långsiktigt underhåll av den befintliga staden. 

Behov föreligger av full kostnadstäckning för kapitalkostnader då dessa i annat fall kommer att påverka 

möjligheten att utföra uppdrag enligt reglementet. 
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Figur 1 Tillkommande kostnader jämfört med budget 2021. 

I drift exklusive kapitalkostnader ingår kostnader som pga. redovisningsregler ska belasta kommunbidraget 

(t.ex. rivning Götaälvbron och saneringskostnader). Kapitalkostnaderna ökar kraftigt jämfört med 

föregående års prognos efter att staden beslutat tillämpa den förändrade redovisningsprincipen om 

investeringsinkomster även på nämndnivå från och med 2022. Se vidare under stycket nedan om 

kapitalkostnader. 

21.4.1 Att planera och bygga den nya staden 

  

Nomineringar - Att planera och 
bygga den nya staden 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Klimat    

-Högvattenskydd, 5 7 10 

-Dagvatten & skyfall 0,4 0,4 0,4 

-Klimatpåverkan 0,6 0,6 0,6 

Stadsutveckling    

-Personalkostnader 2,4 2,4 2,4 

-Driftkostnader för att realisera 
investeringar och exploateringar 17,7 19,6 15,3 

-Rivning, sanering eller 
utrangering av egna tillgångar 55,8 9,1 18,6 

-Tillkommande anläggningar/ytor 11 11 11 

-Riskkostnad - förgävesprojekt 20 20 20 

SUMMA 112,9 70,1 78,3 

Kapitalkostnader 153 254 354 

SUMMA inkl. kapitalkostnader 265,9 324,1 432,3 

Tabell 3 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021. Rivning, 

sanering eller utrangering av egna tillgångar omfattar kostnad om 45 miljoner kronor vad avser rivning av 

Götaälvbron (år 2022). 

Klimat 

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att tillsätta en programledare för klimatanpassning i syfte att 

leda och planera framdriften, bistå i olika arbetsgrupper samt bekosta relevanta utredningar som 

konkretiserar och planerar för kommande investeringsåtgärder. 

Förvaltningen ser därtill behov av ytterligare medarbetare för att möjliggöra planering och genomförande av 

skyfall- och dagvattenåtgärder, såväl för att säkerställa Kretslopp och Vattens övergripande uppdrag som för 

att säkerställa en robust infrastruktur. 

Tillika ser förvaltningen behov av medel för att säkerställa resurser och kapacitet att genomföra de utpekade 

aktiviteterna inom klimatpåverkan samt för att ta fram en godsplan med syfte att bidra till att gods- och 

logistiknäringarna blir än mer transporteffektiva med låg klimatpåverkan. 
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Stadsutveckling 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den i dagsläget ökande investeringsvolymen motsvarar inte det 

kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. Stadsutvecklingstakten måste samordnas med 

utbyggnaden i enlighet med målbild Koll2035. 

Nämndens mål om att nå målsättningen i Koll2035 kommer inte nås med nuvarande resurser. För att lyckas 

implementera målbilden till 2035 behöver trafikkontoret, andra förvaltningar samt samarbetsaktörerna inom 

Koll2035 kraftigt resursförstärkas, både med årliga driftsmedel och investeringsmedel. Trafikkontoret 

planerar för en följsamhet mot den antagna handlingsplanen för Koll2035 och för vidare arbete med den 

underfinansiering som råder. 

Med nuvarande kommunbidrag bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att starta lika många 

detaljplaner som det avslutas. För 2022 innebär detta att kontoret har kapacitet att starta 30 - 40 detaljplaner. 

Önskas fler detaljplanestarter behöver resurserna utökas utöver denna verksamhetsnominering. 

Personalkostnader 

Om fler, större och komplexa stadsutvecklingsområden planeras och genomförs parallellt behöver 

förvaltningen stärkas på personalsidan för att hantera samordningsfrågor kopplat till trafik, genomförande, 

gestaltning etc. Förvaltningen ser därtill behov av resursförstärkning vad avser myndighetsuppdraget (främst 

kopplat till lokala trafikföreskrifter, markupplåtelse och starttillstånd). 

 

Driftkostnader för att realisera investeringar och exploateringar 

Volymökningen i investeringar innebär ökade behov av driftresurser för exempelvis planering och 

myndighetsutövning. Samtidigt kräver volymökningen att det finns resurser för samordning, kommunikation 

och uppföljning. Utgifter som genereras av investeringsåtgärder men bekostas av driftmedel är exempelvis 

tidiga utredningar, begäran av planbesked, planprogram- och detaljplanekostnader. 

Flera av de åtgärder som planeras under de närmaste åren kommer att kräva nya eller ändrade detaljplaner. 

Exempel på dessa projekt är Brunnsbo-Linné och citybussprojekten i Sverigeförhandlingen. För 

investeringsåtgärder som kräver planprogram och/eller nya detaljplaner ska trafikkontoret erlägga plantaxa 

till byggnadsnämnden samt avgift för planansökan. Trafikkontoret bedömer att plantaxan ger ökade 

kostnader om flera miljoner kronor per år. 

Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar 

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som 

tidigare använts i den egna verksamheten inte ingå i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. 

För trafikkontoret innebär detta att aktuella kostnader, däribland rivningskostnaderna för Götaälvbron, som 

tidigare år belastat berörda investeringsprojekt nu ska belasta kommunbidraget. Rivningskostnaderna för 

Göta Älvbron beräknas till cirka 55 miljoner kronor, varav cirka 10 miljoner kronor 2021 och cirka 45 

miljoner kronor 2022. Kostnaden ingår i beslutad investeringsram för Hisingsbron. 

Tillkommande anläggningar/ytor 

Den höga stadsutvecklingstakten innebär att trafikkontoret löpande får fler ytor/anläggningar att förvalta. En 

ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver ske i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och 

drift av staden. Göteborgs stad investerar i nya anläggningar utan att säkerställa nödvändigt kommunbidrag 

så att kapitalvärdet kan upprätthållas över tid. I dag finns ingen systematik i hur verksamheten ska 

kompenseras för ökade driftskostnader som följer av att stadens ytor ökar. Trafikkontoret bedömer att skötsel 

av tillkommande ytor medför en ökning av kostnaderna om cirka 11 miljoner kronor per år. 

Riskkostnad - förgävesprojekt 

Fler, stora och komplexa projekt ökar riskerna för ändrade förutsättningar och därmed kostnader för avbrutna 

projekt/utredningar. Dessa kan av ekonomiredovisningsskäl, inte bäras av projekten. Trafikkontoret bedömer 

aktuell kostnad till i genomsnitt 20 miljoner kronor per år de närmaste åren. 
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Kapitalkostnader 

Trafikkontoret ser en mycket stor ökning av kapitalkostnaderna de kommande åren vilket speglar takten i 

stadsutvecklingen. Kapitalkostnaderna netto ökar även som en konsekvens av ändrade redovisningsregler då 

investeringsbidrag inte längre kan redovisas som en årlig intäkt för trafikkontoret. Förändringen är tidigare 

redovisad centralt i staden men ska från och med 2022 hanteras inom nämnden. Ökningen är redovisad i 

”Framtagande av långsiktigt investeringsunderlag 2021 – 2031” (dnr 0421/21). 

Trafikkontoret bedömer att kapitalkostnaderna ökar med cirka 153 – 354 miljoner kronor under perioden 

2022 – 2024 och inom några år bedöms enbart kapitalkostnaderna vara högre än nuvarande kommunbidrag. 

Exempelvis uppgår kapitalkostnaden för Hisingsbron till cirka 106 miljoner kronor år 2022, en kostnad som 

löper från den dagen bron tas i drift. 

Behov föreligger av full kostnadstäckning för kapitalkostnader. Om detta ej medges kommer möjligheten att 

utföra uppdrag enligt reglemente att äventyras. 

 

Figur 2 Kapitalkostnaderna ökar kraftigt jämfört med föregående års prognos efter att staden beslutat 

tillämpa den förändrade redovisningsprincipen om investeringsinkomster även på nämndnivå från och med 

2022. Förändringen innebär att upplösningen av investeringsbidrag från främst exploatörernas finansiering 

av allmän platsmark inte längre kan periodiseras årligen. Inkomsten kommer istället att redovisas som en 

intäkt det året de erhålles centralt i staden. För trafikkontoret innebär det markant högre kapitalkostnader 

netto. Övrig större förändring mot föregående år är att räntekostnaden är justerad från 1,25 procent till 1 

procent i den nu aktuella prognosen. 
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21.4.2 Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 

  

Nomineringar - Att bo, vistas 
och verka i den befintliga 
staden 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Platsutveckling och 
platsskapande åtgärder för 
trygghet, jämlik stad och attraktiv 
stadskärna 5 8 7 

Omställning till hållbar mobilitet 2 2 2 

Enkelt avhjälpta hinder 6,7 5,7 5,7 

Framkomlighet 2 2 2 

Serviceresor 1 37,5 40,5 

SUMMA 16,7 55,2 57,2 

Tabell 4 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 för 

nominerade områden. 

Platsutveckling och platsskapande åtgärder för trygghet, jämlik stad och attraktiv stadskärna 

Förvaltningen har åtaganden inom särskilda samverkansområden så som Citysamverkan, medborgarlöften, 

trygghetsåtgärder etc. Berörda parter är överens om att trafikkontoret ska ansvara för finansiering och 

samordning från år 2021 vilket innebär tillkommande kostnader för förvaltningen. 

Åtgärder i staden såsom reglering och skyltning för att möjliggöra sommargågator, utemöbler och andra 

platsskapande åtgärder ger ökade kostnader för förvaltningen. Att inte arbeta med denna typ av åtgärder 

bedöms resultera i lägre attraktivitet i stadsrummet, lägre gångattraktivitet, missnöjda verksamheter och 

fastighetsägare samt minskade möjligheter att testa trafikala lösningar under en begränsad tid. 

Trafikkontoret arbetar löpande med tillfällig reglering städning, skyltsättning, trafiksamordning och 

information till allmänheten. Kopplat till evenemangsstaden och aktuella bedömningar om förutsättningarna 

post-Covid, ser förvaltningen behov av ökade medel då antalet evenemang bedöms öka under kommande år. 

Omställning till hållbar mobilitet 

Det finns behov av resursförstärkning vad avser arbetet med elektrifiering av transportsystemet i syfte att 

möjliggöra ökad samordning och förberedelse för bland annat omställning inom kollektivtrafiken, tunga 

fordon och näringslivets transporter. Det finns även behov av en beredskap för att hantera kommande 

lagstiftning och behov för privata elbilar. 

Behov föreligger av att prioritera arbetet med mikromobilitet i staden. Verksamheten kan sannolikt 

finansieras genom markupplåtelseintäkter för mikromobilitet men det kvarstår en risk att uppdragets 

omfattning överstiger intäkten. 

För att förverkliga arbetet med cykelstaden krävs ett tydligt beslut avseende genomförande, drift och 

ägarskap och finansiering för allmänt tillgänglig anläggningsparkering för cykel. Förvaltningen föreslår att 

staden utreder om utveckling av anläggning och tjänst, ägarskap och driftsansvar kan åläggas Göteborgs 

stads parkeringsbolag. En sådan utredning bör ske i samordning med pågående översyn av 

parkeringsbolagets uppdrag. Cykelparkeringsanläggningarna bedöms inte kunna bedrivas på kommersiella 

villkor och inryms inte inom parkeringsbolagets avkastningskrav. Det innebär att ett finansieringsansvar 

enligt förslaget behöver regleras i särskild ordning. 
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Enkelt avhjälpta hinder 

Det finns behov av att arbeta med utökad granskning vid utbyggnad av allmän plats, strategiskt arbete med 

tillgänglighetsfrågor samt åtgärder för fotgängare med särskilt fokus på brister i gångnätet. Identifierat behov 

innefattar 

• personella resurser för att kvalitetssäkra utbyggnad av allmän plats i exploaterings- och 

investeringsprojekt, 

• framtagande av ett nytt tillgänglighetsprogram/universell design, 

• inventering av släta gångstråk, 

• inventering och underhåll av sittplatser i staden för att öka räckvidd och självständighet för personer 

med funktionsnedsättning 

• ett åtgärdsprogram för gångtunnlar/inventering av belysning och ytskikt i syfte att förbättra 

orienterbarhet och trygghet för människor med kognitiv funktionsnedsättning och synsvaghet. 

Framkomlighet 

En oförändrad budget innebär, allt annat lika, en gradvis kvalitetssänkning för enskild samt för boende, 

besökare och näringsliv. Förvaltningen ser behov av ytterligare resurser inom trafiksamordning, 

dispenshantering och kontroll av avstängningar och omledningar. Då kommunfullmäktige fattar beslut om 

nya avgifter för handläggning av starttillstånd bör egenavgifterna kompensera för ökade kostnader. 

Förvaltningen ser ett behov av ytterligare resurser till information och påverkansarbete för att öka andelen 

aktiva och yteffektiva resor efter pandemin i en stad med fortsatt omfattande stadsutveckling. 

Behov av medel finns vad avser ett utökat samarbete med Trafikverket och Västtrafik inom Trafik Göteborg. 

Serviceresor 

Verksamhetsområde serviceresor bedömer att resandet kommer att öka som en följd av demografiska 

förändringar och ett förändrat resandemönster post-Covid. Västra Götalandsregionens ändring av 

sjukresereglerna väntas innebära ökade kostnader för förvaltningen då fler antas resa med färdtjänst när 

möjligheten till sjukresor minskar. Därtill beräknas indexuppräkningar i aktuella avtal medföra ökade 

kostnader. I tillägg är driftsmiljöerna avseende IT inom verksamhetsområdet gamla. För att fortsatt 

säkerställa en god servicenivå och driftsäkerhet finns det behov av investering i nya system. 
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21.4.3 Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden 

  

Nomineringar - Att upprätthålla 
funktionen i den befintliga 
staden 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Utveckling av gemensamt arbete 
med upphandling och uppföljning 
av avtal som led i att tydliggöra 
staden som kompetent 
upphandlare och beställare 2 2 2 

Samordnade och gemensamma 
system för hantering av 
geografiska data, kartor, 
anläggningsinformation och 
åtgärdsplanering, 0,5 0,5 0,5 

Underhåll 15 15 13 

Drift av befintliga anläggningar 7,5 7,5 7,5 

Upprätthålla och förbättra 
servicenivåer 6 6 6 

Personalkostnader 5,5 7 7 

Rivning, sanering eller 
utrangering av egna tillgångar 2 2 2 

SUMMA 38,5 40 38 

Tabell 5 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 för 

nominerade områden. 

Utveckling av gemensamt arbete med upphandling och uppföljning av avtal som led i att tydliggöra staden 

som kompetent upphandlare och beställare 

Förvaltningen ser behov av resurser för att genomlysa möjligheten till en gemensam hantering vad avser 

utredning och arbetssätt som syftar till att säkerställa: 

• en ensad hantering av upphandlingar 

• leveranskontroller inom verksamheten 

• upphandling av systemstöd för digital hantering av brister/anmärkningar mellan beställare och 

leverantör. 

Samordnade och gemensamma system för hantering av geografiska data, kartor, anläggningsinformation 

och åtgärdsplanering 

Behov föreligger av resurser för systemutveckling och licenser vad avser framtagande och användning av 

gemensamma systemstöd. 

Underhåll 

Trafikkontoret ser behov av en långsiktigt hållbar lösning vad avser underhåll av tillkommande 

anläggningar/ytor samt det ackumulerade underhållsbehovet. Aktuell nominering omfattar åtgärder vad avser 

belysning, skador i våra anläggningar samt periodiskt underhåll av byggnadsverk, exempelvis målning och 

bergskrotning. 
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Drift av befintliga anläggningar 

Kontrakt med entreprenörer uppräknas i regel årligen kopplat till index. Trafikkontoret bedömer denna 

kostnad till cirka 5 miljoner kronor årligen 2022 - 2024. Om kompensation inte medges inom befintligt 

kommunbidrag innebär detta de facto krav på besparingar i verksamheten. Det innebär också att det 

ackumulerade underhållsbehovet ökar ytterligare, alternativt att annan verksamhet vid trafikkontoret måste 

prioriteras ner/bort. 

Alla ändringar i stadsrummet gällande utformning eller tillägg av utrustning (omfattar exempelvis 

cykelfartsgator, gågator och tillkommande gatumöbler) innebär förändringar av gällande driftkontrakt. Detta 

innebär i regel tillkommande kostnader. 

Upprätthålla och förbättra servicenivåer 

Förutsatt att trafikkontoret inte drar ner på ambitionsnivån kopplat till vinterväghållning och renhållning ökar 

dessa kostnader i takt med antalet tillkommande ytor. 

Förvaltningen ingår i "Jämlik stad" med bland annat park- och naturförvaltningen. Under 2020 har 

förvaltningen haft små ekonomiska möjligheter att möta önskemål om trygghetsåtgärder. Trafikkontoret ser 

behov av extra medel för att kunna vara trovärdiga och flexibla inom projektet. 

Personalkostnader 

Stadsutvecklingstakten påverkar förvaltningens förmåga till kvalitet i leveranserna. Delar av verksamheten 

har en mycket hög arbetsbelastning. Exempel på områden där förvaltningen idag har svårt att leverera i 

erforderlig omfattning är Teknisk handbok, byggnadsverk maritimt, belysning och bevakandeuppdrag. 

Trafikkontoret har en genomgående utmaning att leva upp till förväntade leveranser. Förvaltningen ser behov 

av att ta fram strategier för att möta ett föränderligt underhållsbehov i ett växande och mer komplext 

gaturum. 

Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar 

På samma sätt som för investeringsåtgärder, ger förändrade redovisningsregler vad avser rivning, sanering 

eller utrangering av egna tillgångar, konsekvenser för aktuella reinvesteringsåtgärder då kostnader för 

exempelvis förorenade massor nu ska belasta kommunbidraget. 

  

21.4.4 Inre effektivitet 

  

Nomineringar - Inre effektivitet 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Digitalisering 2,7 3,6 3,6 

Upphandling, mottagande och 
myndighetsutövning 2 4 4 

SUMMA 4,7 7,6 7,6 

Tabell 6 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 för 

nominerade områden. 
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Digitalisering 

För att möjliggöra en ökad digitalisering och utvecklingstakt krävs såväl långsiktiga som breda satsningar. 

Förvaltningen har idag inte resurser för att aktivt hantera nya lösningar som på sikt kan ge lägre kostnader 

och bidra till långsiktiga förbättringar. 

Inom datahantering har förvaltningen exempelvis behov av att komma i gång med införandet av BIM 

(Byggnadsinformationsmodellering). Trafikkontoret ser även ett långsiktigt behov av att öka förvaltningens 

förmåga och kompetens inom AI (Artificiell intelligens) och RPA (Robot Process Automation). Detta 

samtidigt som utvecklingen och säkerställandet av en kontrollerad och säker driftsmiljö, med hänsyn tagen 

till systemstöd och till del gammal IT-infrastruktur, tillförsäkras. 

Upphandling, mottagande och myndighetsutövning 

Förvaltningen ser behov av att ta fram och säkerställa processer för att, i samverkan med andra förvaltningar, 

möjliggöra tidiga och kostnadseffektiva upphandlingar. 

Förvaltningen ser en kraftig ökning av inkommande ärenden. Den ökande belastningen ger gradvis lägre 

kvalitet i handläggning vilken behöver säkerställas genom ökade resurser. 

I avsaknad av en tydlig garantihanteringsprocess och hantering för överlämning och mottagande av projekt 

belastas förvaltningen av merkostnader. Förvaltningen ser därför behov av att aktivt arbeta med framtagande 

av processer och rutiner vilket kräver initial resursförstärkning. 

21.4.5 Sammanfattande tabell 

  

Verksamhetsnomineringar 
2022 

(mnkr) 
2023 

(mnkr) 
2024 

(mnkr) 

Att planera och bygga nya staden    

Klimat    

-Högvattenskydd 5 7 10 

-Dagvatten & skyfall 0,4 0,4 0,4 

-Klimatpåverkan 0,6 0,6 0,6 

Stadsutveckling    

-Personalkostnader 2,4 2,4 2,4 

-Driftkostnader för att realisera investeringar 
och exploateringar 17,7 19,6 15,3 

-Rivning, sanering eller utrangering av egna 
tillgångar 55,8 9,1 18,6 

-Tillkommande anläggningar/ytor 11 11 11 

-Riskkostnad - förgävesprojekt 20 20 20 

SUMMA Att planera och bygga den nya 
staden 112,9 70,1 78,3 

Att bo, vistas och verka i den befintliga 
staden    

Platsutveckling och platsskapande åtgärder för 
trygghet, jämlik stad och attraktiv stadskärna 5 8 7 

Omställning till hållbar mobilitet 2 2 2 

Enkelt avhjälpta hinder 6,7 5,7 5,7 
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Verksamhetsnomineringar 
2022 

(mnkr) 
2023 

(mnkr) 
2024 

(mnkr) 

Framkomlighet 2 2 2 

Serviceresor 1 37,5 40,5 

SUMMA Att bo, vistas och verka i den 
befintliga staden 16,7 55,2 57,2 

Att upprätthålla funktionen i den befintliga 
staden    

Utveckling av gemensamt arbete med 
upphandling och uppföljning av avtal som led i 
att tydliggöra staden som kompetent 
upphandlare och beställare 2 2 2 

Samordnade och gemensamma system för 
hantering av geografiska data, kartor, 
anläggningsinformation och åtgärdsplanering 0,5 0,5 0,5 

Underhåll 15 15 13 

Drift av befintliga anläggningar 7,5 7,5 7,5 

Upprätthålla och förbättra servicenivåer 6 6 6 

Personalkostnader 5,5 7 7 

Rivning, sanering eller utrangering av egna 
tillgångar 2 2 2 

SUMMA Att upprätthålla funktionen i den 
befintliga staden 38,5 40 38 

Inre effektivitet    

Digitalisering 2,7 3,6 3,6 

Upphandling, mottagande och 
myndighetsutövning 2 4 4 

SUMMA Inre effektivitet 4,7 7,6 7,6 

TOTALT exkl. kapitalkostnader 172,8 172,9 181,1 

Kapitalkostnader 153 254 354 

TOTALT inkl. trafikkontorets 
kapitalkostnader 325,8 426,9 535,1 
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22 Utbildningsnämnden 

22.1 Sammanställning 
  

Nominering Beskrivning Förstärkning 

Gymnasie- och 

gymnasiesärskolans 

finansiering 

Förstärkning av utbildningarnas kvalitet 

och likvärdighet för alla elever.  

Fr 2022: +60 mkr/år 

Utökning med omkring 

300 mkr över 5 års tid  

Förstärkning av det kompensatoriska uppdraget.  Fr 2022: +30 mkr 

 

Resurstilldelning för 

studie- och 

yrkesvägledning 

Resurser till Vägledningscentrum för minskat 

antal elever per studie- och yrkesvägledare, för 

att ge elever i årskurs 5 tillgång tillvägledande 

samt för stöd för den övriga personalens studie- 

och yrkesorienterande insatser för elever i lägre 

åldrar. 

Fr 2022: +5,7 mkr 
Fr 2023: +6,4 mkr 

Utvecklings- och 

utbildningsinsatser 

inom utbildnings-

området 

Resurser till Center för skolutveckling för att 

långsiktigt säkragenomförandet av för 

utbildningsområdet strategiskt viktiga 

utvecklings- och utbildningsinsatser.  

 

Fr 2022: +6 mkr 

Total utökning 2022   +101,7 mkr 

För samtliga belopp avses en bestående utökning av budgetramen.  
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22.2 Nominering: Gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 
Resurser till gymnasieskolan för ökad likvärdighet, kvalitet och ökad möjlighet att genomföra det 

kompensatoriska uppdraget. 

Ersättningen per elev för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är låg i Göteborg i jämförelse med riket 

och övriga storstäder. För att öka likvärdigheten, förstärka de riktade insatserna inom det kompensatoriska 

uppdraget och förbättra kvaliteten i undervisningen för samtliga elever behöver resurser till gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan förstärkas.  

Gymnasieskolorna i Göteborg möter en stor variation i elevers bakgrund och förutsättningar för lärande. För 

att lyckas med uppdraget att kompensera för dessa olikheter krävs särskilda insatser mot elever som på grund 

av sämre förutsättningar riskerar låg måluppfyllelse eller avhopp från studier. För ett stort antal av de 

obehöriga elever som börjar ett introduktionsprogram krävs mer än tre år för att nå målet med utbildningen.  

Satsningar på utveckling och förebyggande insatser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sammanlänkat 

med insatser inom skolans kompensatoriska uppdrag ger ökad kvalitet och likvärdighet och bättre 

förutsättningar för samtliga elever att nå målen med utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Att fler elever når målen med sin utbildning innebär stora samhällsvinster, fler ungdomar kommer att nå 

arbetsmarknaden eller fortsätta sina studier. 

22.2.1 Bakgrund 

22.2.1.1 Likvärdig utbildning och skolans kompensatoriska uppdrag 

Skollagen fastställer att skolan ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 

Likvärdig utbildning innebär att alla elever skall få lika möjligheter att uppnå skolans mål och att 

utbildningarna skall ha lika värde.1  

Skolan har i uppdrag att kompensera för olikheter i elevers bakgrund och förutsättningar.2 Det kan handla om 

skillnader i socioekonomiska bakgrundsfaktorer så som föräldrars utbildningsbakgrund, inkomst och 

sysselsättning, skillnader i hälsa och välmående, skillnader i språklig bakgrund och skillnader i 

förutsättningar för lärande. Att kompensera för dessa skillnader är en av skolans största utmaningar.  

22.2.1.2 Lärande och hälsa 

I skolans kompensatoriska uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus.3 Det råder ett 

ömsesidigt och dubbelriktat samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder till ökat 

välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Lärande i sig leder till minskad ohälsa och en 

mindre risk för utanförskap. 

Den enskilt viktigaste faktorn för psykisk hälsa i vuxenlivet är fullgjorda studier. Ur ett samhällsperspektiv 

behöver staden satsa på lärandet för att elevernas ohälsa ska minska.  

 
1 Daniel Sundberg, Linnéuniversitet, 2005 
2 Skollagen 1 kap 4 § 
3 Kungliga Vetenskapsakademien, 2010 
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22.2.1.3 Förstärkning av utbildningarnas kvalitet och likvärdighet för alla elever  

Resurser behöver tillföras för att gymnasieskolan ska kunna fortsätta göra ytterligare satsningar på ökad 

kvalitet och likvärdighet. Insatser krävs för att säkerställa en god arbetsmiljö och en tillräcklig lärartäthet i 

förhållande till utbildningens krav och elevernas behov. Insatser krävs för att lokaler och skolans utrustning 

ska anpassas till de krav på utbildningen som utvecklingen av övriga samhället, arbetsmarknaden samt 

högskolan medför. 

 

Ersättningsnivån behöver öka stegvis de kommande åren för att möjliggöra dessa grundläggande och 

kostnadskrävande förstärkningar. Utbildningsnämnden föreslår en ökad tilldelning i ram med omkring 300 

mkr, fördelat successivt med 60 mkr/år över fem års tid. 

En satsning på en ökad eleversättning skulle ge förutsättningar för skolor och huvudmän att arbeta långsiktigt 

med skolutveckling och mer förbyggande och främjande insatser för att öka måluppfyllelsen i 

gymnasieskolan. Detta skulle även kunna minska behovet av kompensatoriska insatser i förlängningen. 

22.2.1.4 Förstärkning av det kompensatoriska uppdraget 

Utbildningsnämnden ser att det kompensatoriska uppdraget fortsatt behöver förstärkas och att följande 

insatser är särskilt viktiga för att säkerställa likvärdighet och hög måluppfyllelse i gymnasieskolan.  

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets- och huvudmannanivå, för att 

säkerställa att insatser görs där de behövs som mest och att de ger resultat.  

• Fortsatt utveckling av individ- och gruppanpassade utbildningar inom introduktionsprogrammen.  

• Fortsatt utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta skillnader i elevers 

bakgrund och förutsättningar.  

• Fortsatt utveckling av arbetet med anpassningar och särskilt stöd – ständig anpassning av 

undervisningen till elevernas förutsättningar och behov, lärandemiljön och det ämne som behandlas. 

• Fortsatt utveckling av främjande och förebyggande elevhälsoarbete.  

• Förstärkt kompetensutveckling för att möta alla elevers behov.  

• Fler vuxna i skolan ger bättre förutsättningar för ett relationsskapande arbete – ”läranderelationer” 

där företräde ges till kommunikation och samtal. 

• Fortsatt utveckling av undervisning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Samtliga insatser är del av en långsiktig satsning som påbörjats med hjälp av den utökade ramen på 30 mkr 

inför 2021 och behöver fortsätta.  

22.2.2 Uppdrag och förutsättningar – gymnasieskolan 

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och de lokaler och den 

utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Den allt snabbare 

digitaliseringen av samhället påverkar kraven på gymnasieskolan, som kommer att behöva förändras för att 

möta nya krav.  

Det finns ett överskott av utbildningsplatser i staden och arbete pågår för att anpassa utbudet ännu bättre till 

efterfrågan. Huvudmannen behöver samtidigt arbeta långsiktigt för att möta en väntad elevökning.  
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Enligt skollagen ska det ske ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå. Det 

systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och måluppfyllelsen har ökat inom flera läroplansområden 

genom riktade insatser inom den tilldelade ramen till gymnasieskolan, men Göteborg har fortsatt en lägre 

genomströmning i gymnasieskolan än riksgenomsnittet och de två andra storstäderna. Den lägre 

genomströmningen är särskilt tydlig i Göteborgs kommunala gymnasieskolor med en hög andel elever på 

yrkesprogram och introduktionsprogram.  

För att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt krävs övergripande insatser för ökad 

likvärdighet och kvalitet. En ökad lärartäthet ger inte per automatik en högre måluppfyllelse, men med tanke 

på andel elever på yrkesprogram och introduktionsprogram vars karaktär kräver en högre lärartäthet räcker 

inte den låga eleversättningen till för att skapa utrymme för flexibilitet när behov av högre lärartäthet 

uppstår. Resurserna används till det som är nödvändigt och satsningar på utveckling av gymnasieskolan och 

kompetensutveckling av personal får stå tillbaka.    

Det kompensatoriska uppdraget är särskilt viktigt för elevgrupper med socioekonomiska bakgrundsfaktorer 

och andra förutsättningar som påverkar lärandet, dessa grupper återfinns i stor utsträckning på introduktions-

programmen men även på de nationella programmen. Nedan följer exempel på identifierade elevgrupper.  

Antal elever på introduktionsprogrammet individuellt alternativ, elever som är längst från behörighet, har 

ökat. Elever från grundsärskolan som väljer att söka sig till ett introduktionsprogram samt nyanlända elever 

som utreds om de tillhör gymnasiesärskolans målgrupp är en liten men resurskrävande elevgrupp inom 

individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion.  

Andelen elever med neuropsykiatriska diagnoser har ökat4 vilket ställer krav på förändrade lärmiljöer, 

anpassad undervisning och specialpedagogiskt stöd.5 

Elevers identitet och kunskapsutveckling påverkas av deras språkliga förmåga. Den språkliga utvecklingen 

varierar stort när elever når gymnasieåldern. Elever behöver bli bekräftade i sin identitet för att må bra och 

gymnasieskolan behöver bli skicklig på att identifiera skillnader i elevers språkutveckling och kompensera 

de med sämre förutsättningar, så att alla elever ges möjlighet att lyckas och nå målet med utbildningen.  

22.2.3 Uppdrag och förutsättningar – gymnasiesärskolan 

Sedan GYS13 har elevsammansättningen i gymnasiesärskolan förändrats. Andelen elever på de nationella 

programmen har minskat, då en del av dessa elever nu befinner sig på gymnasieskolans 

introduktionsprogram (yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion).  

Samtidigt har en del elever som tidigare mottogs på individuella program nu valt att gå ett nationellt 

program. Utvecklingen har inneburit en förändring både för de nationella programmen och för de 

individuella programmen.   

På de individuella programmen finns en större andel elever med mycket stora behov och ett större behov av 

kringresurser har uppstått för att nå de ökade kunskapskraven som GYS13 ställer. I Göteborg är andelen 

elever på de individuella programmen högre än riksgenomsnittet och i jämförbara städer.  

För de nationella programmen krävs dels ett annat arbetssätt i undervisningen med ökad lärartäthet 

när gruppstorlekarna behövt minska, dels ett ökat behov av elev- och specialassistenter. Det syns också en 

allt tydligare utveckling mot att extra anpassningar, stödinsatser och särskilt stöd med hjälp 

av specialpedagog och andra funktioner inom elevhälsan behövs för att eleverna skall få förutsättningar att 

nå programmålen. 

 

 
4 Socialstyrelsen, 2019 
5 SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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Läsåret 2019/20 var det 16% av avgångseleverna på de nationella programmen inom gymnasiesärskolan i 

egen regi som gick vidare till arbetsmarknaden efter avslutade studier. För ett par år sedan var den andelen 

40–50%. Ökade insatser från skolans sida och stöd från personal i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och 

därmed ökade kontakter med arbetslivet skulle sannolikt resultera i att en större andel av gymnasiesärskolans 

elever gick vidare till arbetsmarknaden efter avslutade studier.  

På såväl de nationella programmen som de individuella programmen finns nu en ökad andel elever med stora 

eller mycket stora behov av extra anpassningar och särskilt stöd. För att nå kunskapskraven behövs 

förstärkning av såväl lärare och specialpedagoger som elev- och specialassistenter med adekvat utbildning 

och erfarenhet av elevgruppen.   

Det kompensatoriska uppdraget är särskilt viktigt för elevgrupper med socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer och andra förutsättningar som påverkar lärandet, dessa grupper återfinns även inom 

gymnasiesärskolan. Det finns också en ökad andel ungdomar med psykisk 

ohälsa inom skolformen. Elevhälsans hälsofrämjande och förbyggande insatser är en viktig del i arbetet för    

en ökad måluppfyllelse.   

Den förändrade elevsammansättningen innebär även nya arbetsmiljökrav och det har skett arbetsskador och 

incidenter i verksamheten då man inte alltid har det vuxenstöd som behövs i vissa fall.  

22.2.4 Elevsammansättning och resultatutveckling  

I detta avsnitt ges en mer kvantitativ beskrivning av hur verksamhetens förutsättningar och resultat 

utvecklats över tid, ur ett hemkommunperspektiv samt i de kommunala skolorna. Jämförelser av 

verksamhetens förutsättningar, i detta fall elevsammansättning, görs med landets andra storstäder – 

Stockholm och Malmö. För resultatutvecklingen görs även en jämförelse med riksgenomsnittet då det 

kompensatoriska uppdraget syftar till att eleverna, trots skillnader i bakgrund och förutsättningar, ska nå 

utbildningens mål. 

  

Göteborg och Malmö har en högre andel elever på yrkesprogrammen än Stockholm. I Göteborg till skillnad 

från Malmö och Stockholm går majoriteten av eleverna på yrkesprogrammen på de kommunala skolorna.  
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Yrkesprogrammen är mer kostsamma än de högskoleförberedande programmen och har i dagsläget en lägre 

grad av måluppfyllelse.  

      

  

Göteborg har en högre andel obehöriga elever än Malmö och Stockholm och majoriteten av eleverna finns på 

de kommunala skolorna. En stor andel elever på introduktionsprogrammen läser både grundskoleämnen för 

behörighet och ett nationellt program. Många finns därmed kvar längre än tre år i gymnasieskolan. Elever 

med mindre goda skolerfarenheter, bristande närvaro och måluppfyllelse samt socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer och andra förutsättningar som påverkar lärandet återfinns i stor utsträckning på 

introduktionsprogrammen och även på yrkesprogrammen.  

 

  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018 2019 2020

Andel elever på introduktionsprogram, 
kommunala skolor

Göteborg Malmö Stockholm

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018 2019 2020

Andel elever på introduktionsprogram, 
hemkommun

Göteborg Malmö Stockholm

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

HT15 HT16 HT17 HT18 HT19 HT20

Antal elever per introduktionsprogram, 
kommunala skolor i Göteborg

IMA IMPRE IMV IMS IMY

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

HT15 HT16 HT17 HT18 HT19 HT20

Antal elever per introduktionsprogram, 
hemkommun Göteborg

IMA IMPRE IMV IMS IMY



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  215 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

I Göteborg har andelen elever på Språkintroduktion (IMS) minskat sedan kulmen 2016–2017. Andelen 

elever på Individuellt alternativ (IMA), för elever som är längst från behörighet, har däremot ökat. Nästan 

samtliga av dessa elever finns i egen regi. Resurskrävande insatser behövs för att eleverna ska nå 

utbildningens mål.  

  

Göteborg har en lägre måluppfyllelse än Stockholm och riksgenomsnittet. Andel elever med examen (inom 4 

år) är i stort sett oförändrad sedan 2016, samtidigt som både Malmö och Stockholm har en positiv  

utvecklingskurva.   

  

Den lägre måluppfyllelsen är särskilt tydlig i Göteborgs kommunala gymnasieskolor med en hög andel 

elever på yrkesprogram och introduktionsprogram.   

50

55

60

65

70

75

2016 2017 2018 2019 2020

Examen inom 4 år, hemkommun

Göteborg Malmö Stockholm Riket

50

55

60

65

70

75

2016 2017 2018 2019 2020

Examen inom 3 år, hemkommun

Göteborg Malmö Stockholm Riket

50

55

60

65

70

75

2016 2017 2018 2019 2020

Andel elever med examen inom 3 år, 
kommunala skolor

Göteborg Malmö Stockholm Riket

50

55

60

65

70

75

2016 2017 2018 2019 2020

Andel elever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor

Göteborg Malmö Stockholm Riket



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  216 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

22.2.5 Resurser 

Göteborg har en lägre ersättning per elev än riksgenomsnittet och de andra två storstäderna i landet. 

Kommunbidraget till gymnasieskolan i Göteborg beräknas efter befolkningsgruppen 16–18 år och bygger 

därmed på att eleverna tar examen efter tre år.  

 

 

Kostnad per elev, hemkommun, samtliga kommuner i Sverige 2019 

 

 

 

I en jämförelse med andra kommuner ligger Göteborgs gymnasieskolor lågt i kostnader, samtidigt som 

andelen resurskrävande elever och utbildningar är högre. 
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En lägre kostnadsnivå kan bland annat resultera i en lägre lärartäthet. Göteborgs gymnasieskolor hade 14,6 

elever per heltidstjänst lärare läsåret 2019/20 i jämförelse med rikets genomsnitt på 12,1. 

 

Antal elever per lärare, heltidstjänst i Göteborg (blå) samt riket totalt (prickad linje) 

 

 

 

Även i gymnasiesärskolan är kostnaderna lägre än i riket och de andra två storstäderna, samtidigt som 

andelen elever på de mer resurskrävande individuella programmen är högre. 
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22.2.6 Riskbedömning  

En bibehållen eller minskad nivå på resurstilldelningen till gymnasie- och gymnasiesärskolan förenat med 

bibehållen eller ökad kostnadsnivå kan leda till:  

• Bibehållen eller lägre måluppfyllelse  

• Individuella behov och anpassningar får stå tillbaka 

• Minskad skolnärvaro och ökad andel avhopp  

• En försämrad arbetsmiljö för elever och personal 

• Satsningar på kompentensutveckling av personal får stå tillbaka 

Ur ett samhällsperspektiv ökar risken att ungdomar inte kan etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare 

till studier, vilket kan leda till utanförskap och ohälsa. 

22.3 Nominering: Studie- och 

yrkesvägledning 
Resurser till Vägledningscentrum för minskat antal elever per studie- och yrkesvägledare, för att ge elever 

i årskurs 5 tillgång till vägledande samt för stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 

insatser för elever i lägre åldrar. 

22.3.1 Bakgrund 

Elevernas rätt till studie- och yrkesvägledning 

När nuvarande organisation av studie- och yrkesvägledningen för grund- och gymnasieskolan infördes 2003 

definierades målgruppen som årskurs 6 i grundskolan till och med årskurs 3 i gymnasieskolan. Sedan 

införandet av en ny skollag (2010:800) har alla elever rätt till samtal med studie- och yrkesvägledare vilket 

innebär att eleverna ska erbjudas vägledande samtal även inför valet i årskurs 5.   

I skollagen anges att elever i grund- och gymnasieskolan ska ha tillgång till personal med sådan kompetens 

att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. De 

olika förordningarna för skolan föreskriver också att studie- och yrkesvägledaren ska vara till stöd för den 

övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.6 

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse ska löpa som en röd tråd genom elevens hela skoltid, från 

årskurs 1 till och med gymnasieskolan. Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledande samtal 

inför sina val.7 

  

 
6 Se t.ex. SKOLFS 2010:37, Läroplan för grundskolan. 
7 Se t.ex. Skolverkets allmänna råd: Arbetet med studie- och yrkesvägledning, 2013. 
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Elevernas behov som utgångspunkt 

Enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning bör huvudmannen vid beslut om 

organisation och resursfördelning säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan 

tillgodoses. För att efterleva detta har förvaltningarna gemensamt tagit fram en ny resursmodell för studie- 

och yrkesvägledare. Utgångspunkt i modellen är elevernas behov. Den höjning av kommunbidraget som 

föreslås nedan tillsammans med ny resursmodell och ett fortsatt systematiskt kvalitetsarbete ökar 

förutsättningarna att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.  

22.3.2 Resurser 

Studie- och yrkesvägledarna i Göteborg har fler elever per heltidstjänst än snittet i riket. För att minska 

antalet elever per vägledare samt ge elever i årskurs 5 tillgång till vägledande samtal krävs ytterligare 

resurser.  

I utbildningsnämndens begäran till Kommunstyrelsen (UBN dnr 0660/19) föreslogs en successivt utökad 

budgetram fördelad över flera budgetår för att vara fullt utbyggt i budget 2023. Utbildningsnämnden begärde 

ett utökat kommunbidrag inför budgetåret 2020 med 5,7 mkr vilket resulterade i en förstärkning i 

kommunfullmäktiges budget 2020. För budgetåret 2021 begärdes en förstärkning om 7,9 mkr och 2,2 mkr 

beviljades.  

Nomineringen består av den ursprungliga begäran om utökat kommunbidrag för åren 2021-2023, nu 

fördelat på åren 2022-2023: 

- Utökat kommunbidrag för budgetåret 2022 med 5,7 mkr per år för fullt utbyggt med studie- och 

yrkesvägledartimmar i årskurs 5, fortsatt utbyggnad på gymnasieskolor i egen regi samt påbörja 

införandet av studie- och yrkesvägledarstöd i årskurs 3–4 och grundsärskolans årskurs  

1–5.  

- Ytterligare utökat kommunbidrag för budgetåret 2023 med totalt 6,4 mkr per år för fullt utbyggt med 

sänkt elevtal till rikssnittet på gymnasieskolor i egenregi, för studie- och yrkesvägledarstöd till skolans 

övriga personal fullt utbyggd i grundskolans årskurs 3-4 och grundsärskolans årskurs 1-5 samt för fullt 

utbyggt studie- och yrkesvägledarstöd i grundskolans årskurs 1-2.  

Styrgruppen för område Stadsgemensamt, där även grundskoleförvaltningen ingår, har ställt sig bakom 

framställan om ökade resurser. 

22.3.3 Riskbedömning 

En utebliven ökning av kommunbidraget kan, tillsammans med de stora elevkullarna i grundskolan de 

kommande åren och försämrad arbetsmarknad för ungdomar, riskera att leda till att alla elever inte får 

tillgång till den studie- och yrkesvägledning de behöver inför sina gymnasieval och fortsatta val av studier, 

yrke och framtida arbete. Det kan i sin tur leda till att:  

• Färre elever börjar gymnasieskolan 

• Fler elever gör studieavbrott i gymnasieskolan 

• Måluppfyllelsen blir lägre i både grund- och gymnasieskolan 

• En högre andel unga kommer inte in på arbetsmarknaden 

 

 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  220 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

I Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 framhålls vikten av att alla unga fullföljer sina 

gymnasiestudier. Tillgången till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är ett viktigt verktyg för att nå 

målen om en jämlik stad. 

22.4 Nominering: Utvecklings- och 

utbildningsinsatser inom 

utbildningsområdet 

Resurser till Center för skolutveckling för att långsiktigt säkra genomförandet av för utbildningsområdet 

strategiskt viktiga utvecklings- och utbildningsinsatser. 

22.4.1 Bakgrund 

I Kommunfullmäktiges budget för 2020 under rubriken Center för skolutveckling anges: ”Kommunstyrelsen 

får tillsammans med Utbildningsnämnden i uppdrag att skapa mer långsiktiga förutsättningar för de 

aktiviteter som ska genomföras inom ramen för kompetensförsörjningsplanen. I dag är insatserna för 

kortsiktiga och allt för ofta av engångskaraktär, vilket medför svårigheter i planering av den löpande 

verksamheten för centret.” 

Center för skolutvecklings uppdrag är att stödja, inspirera och utmana till långsiktig skolutveckling inom 

skolväsendets samtliga skol- och verksamhetsformer. Center för skolutveckling genomför både 

förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande aktiviteter samt aktiviteter för fristående huvudmän. 

Aktiviteter och insatser som planeras för en förvaltning utvecklas ofta till att omfatta fler förvaltningar, vilket 

stärker utbildningskedjan och 1–19 årsperspektivet i staden. Utöver kvalitetsaspekten innebär detta också ett 

effektivt resursutnyttjande.  

Center för skolutveckling utgör en unik arena där utvecklingsledare och lektorer som är specialiserade på 

olika åldrar och kunskapsområden möts, vilket ger möjlighet att på ett effektivt sätt utveckla och 

synkronisera insatser så att de kommer alla stadens förskolor och skolor till del. Fokus är främst på områden 

som är av central betydelse i ett 1–19 årsperspektiv med fokus på att utveckla ledarskap och undervisning, 

med syfte att öka måluppfyllelsen. Följande områden inom Center för skolutvecklings uppdrag bedöms vara 

långsiktigt strategiskt viktiga: 

• forskning och utveckling 

• kompetensförsörjning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

• riktat stöd till förskolor och skolor med särskilda utmaningar och behov av ökad måluppfyllelse 

Exempel på insatsområden är lärande organisation/former för kollegialt lärande, språkutvecklande 

undervisning/arbetssätt i alla ämnen, specialpedagogik, barn- och elevhälsa, digitalisering, ämnesutveckling 

samt ett brett spektrum av insatser inom området nyanlända. 
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En viktig del av arbetet är att rikta stödet till förskolor och skolor med särskilda utmaningar och behov av 

ökad måluppfyllelse. I dialog mellan skolförvaltningarna och CFS formas stödet till verksamheten, utifrån 

identifierade utvecklingsområden. Lektorerna på Center för skolutveckling bedriver även forskning som 

bidrar till utvecklingsarbetet i stadens förskolor och skolor.  

22.4.2 Resurser 

Center för skolutvecklings verksamhet finansieras till 50 % av kommunbidrag och till 50 % av rörliga 

intäkter såsom statliga schablonmedel nyanlända, statsbidrag och intäkter för utbildningar och aktiviteter. 

Konsekvensen av detta förhållande blir, precis som anges i uppdraget, svårigheter i planering av den löpande 

verksamheten och därmed risk för brist på långsiktighet. Mot bakgrund av detta behöver förhållandet mellan 

fasta och rörliga intäkter ändras så att verksamheten vilar på en mer stabil grund. Center för skolutveckling 

har fram till och med budgetåret 2019 fått del av stadens kompetensförsörjningsanslag på i genomsnitt 6000 

tkr årligen. Center för skolutvecklings kommunbidrag för budgetåret 2021 är 11,6 mkr.  

Nomineringen består av begäran om utökat kommunbidrag om 6 mkr för att långsiktigt säkra insatser inom 

ovan angivna strategiskt viktiga områden. 

22.4.3 Riskbedömning 

En utebliven ökning av kommunbidraget kan leda till att kompetensutbildnings-insatser för förskollärare, 

lärare, rektorer och elevhälsopersonal inom ovan prioriterade områden minskar eller upphör. Center för 

skolutvecklings förutsättningar att vara en arena för att öka och sprida kunskaper och lärdomar inom och 

mellan skolformerna och mellan huvudmän försämras. Den vetenskapliga kompetens som samlats på Center 

för skolutveckling riskerar att upplösas och kan därmed inte längre användas för att stödja utveckling av 

undervisningen. Sammantaget kan det leda till att:  

• Kostnader för utbildningsinsatser ökar när dessa måste köpas in externt. 

• Förutsättningarna för att bidra till ökad måluppfyllelse minskar inom samtliga skolformer. 

• Förutsättningarna för att stödja med vetenskaplig kompetens och praktiknära forskning för att 

förbättra undervisningen försämras. 
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22.5 UBN protokollsutdrag 
 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

Verksamhetsnomineringar från utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsens budgetprocess 2022-2024 

§ 72, 0100/21 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsnomineringarna samt överlämna dem till 

Stadsledningskontoret för vidare hantering i Kommunstyrelsens budgetprocess. 

 

Handling/ar 

Tjänsteutlåtande 2021-22 

Facklig samverkansgrupp 2021-04-12 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsledningskontoret. 

 

 

Dag för justering 

2021-04-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 
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22.6 UBN tjänsteutlåtande 
 

Verksamhetsnomineringar från utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsens budgetprocess 2022–2024  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsnomineringarna samt överlämna dem till 

Stadsledningskontoret för vidare hantering i Kommunstyrelsens budgetprocess. 

Sammanfattning 

Göteborgs stads nämnder ska årligen upprätta verksamhetsnomineringar som underlag till 

Kommunfullmäktiges budgetprocess, med utgångspunkt från innevarande års nämndbudget. 

Verksamhetsnomineringar ska beslutas i respektive nämnd senast i april och skickas till 

Stadsledningskontoret som bifogar nomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i 

Kommunstyrelsen i maj. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ersättningen per elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är låg i Göteborg i jämförelse med riket och 

övriga storstäder. För att öka likvärdigheten, förstärka de riktade insatserna inom det kompensatoriska 

uppdraget och förbättra kvaliteten i undervisningen för samtliga elever behöver resurser till gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan förstärkas.   

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Satsningar på utveckling och förebyggande insatser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sammanlänkat 

med insatser inom skolans kompensatoriska uppdrag ger ökad kvalitet och likvärdighet och bättre 

förutsättningar för samtliga elever att nå målen med utbildningen i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Att 

fler elever når målen med sin utbildning innebär stora samhällsvinster, fler ungdomar kommer att nå 

arbetsmarknaden eller fortsätta sina studier. 

Samverkan 

  

Tjänsteutlåtande nr: 2021–22 

Utfärdat 2021-03-29 

Diarienummer 0100/21 

 

Handläggare 

Elin Köpman 

Telefon: 031-367 00 31 

E-post: elin.kopman@educ.goteborg.se 
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I förvaltningens samverkansgrupp 2021-04-12. 

Bilagor 

1. Utbildningsnämndens verksamhetsnomineringar, budgetåren 2022–2024 

 

Ärendet  

Utbildningsnämnden föreslås godkänna verksamhetsnomineringarna samt överlämna dem till 

Stadsledningskontoret för vidare hantering i Kommunstyrelsens budgetprocess.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens 

utveckling. Utbildningsnämnden ansvarar för genomförandet av Kommunfullmäktiges budget inom 

nämndens verksamhetsområden. Samtliga nämnder ska årligen upprätta en verksamhetsnominering som 

underlag till Kommunfullmäktiges budgetprocess. Verksamhetsnomineringen ska beslutas i respektive 

nämnd senast i april och skickas till Stadsledningskontoret som bifogar nomineringarna till budgetunderlaget 

som presenteras i Kommunstyrelsen i maj. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens förslag till nomineringar utgår från verksamhetens uppdrag enligt skollag och andra 

förordningar samt nämndens reglemente. I underlaget beskrivs bland annat de förutsättningar i verksamheten 

samt den kostnads- och resultatutveckling som ligger till grund för nomineringarna, förväntade effekter om 

nomineringarna får genomslag i Kommunfullmäktiges budget och eventuella risker om föreslagna 

förstärkningar eller förändringar inte genomförs.  

Förvaltningen ser att resurser behöver tillföras Utbildningsnämnden för att gymnasie- och gymnasiesärskolan 

ska kunna fortsätta göra ytterligare satsningar på ökad kvalitet och likvärdighet, bland annat för att 

säkerställa en god arbetsmiljö och en tillräcklig lärartäthet i förhållande till utbildningens krav och elevernas 

behov samt anpassa lokaler och utrustning till de krav på utbildningen som utvecklingen av övriga samhället 

medför. En ökad eleversättning skulle ge förutsättningar för skolor och huvudmän att arbeta långsiktigt med 

skolutveckling och mer förbyggande och främjande insatser för att öka måluppfyllelsen i gymnasie- och 

gymnasiesärskolan. 

 

Ersättningsnivån behöver öka stegvis de kommande åren för att möjliggöra dessa grundläggande och 

kostnadskrävande förstärkningar. Utbildningsnämnden föreslår en ökad tilldelning i ram med omkring 300 

mkr, fördelat successivt med 60 mkr/år över fem års tid.  

Förvaltningen bedömer också att det kompensatoriska uppdraget fortsatt behöver förstärkas. I 

nomineringsunderlaget beskrivs ett antal insatser som ingår i den långsiktiga satsning som påbörjats med 

hjälp av den utökade ramen på 30 mkr inför 2021 och behöver fortsätta.  
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I tillägg föreslås: 

- Resurser till Vägledningscentrum för ett minskat antal elever per studie- och yrkesvägledare, för att 

ge elever i årskurs 5 tillgång till vägledande samt för stöd för den övriga personalens studie- och 

yrkesorienterande insatser för elever i lägre åldrar, i enlighet med utbildningsnämndens begäran till 

Kommunstyrelsen 2019 (UBN dnr 0660/19) om en successivt utökad budgetram fördelad över flera 

budgetår för att vara fullt utbyggt i budget 2023. 

- Resurser till Center för skolutveckling för att långsiktigt säkra genomförandet av för 

utbildningsområdet strategiskt viktiga utvecklings- och utbildningsinsatser. 

 

 

 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef planering och utveckling 
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23 Valnämnden 
 

Verksamhetsnomineringar för åren 2022 – 2024. 

Förslag till beslut 

I valnämnden: 

Nämnden översänder verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar 

för budget 2022 - 2024 för Göteborgs Stad. 

Sammanfattning 

Att exakt precisera kostnaderna för riksdag-, kommun- och landstingsvalen valåret 2022 låter sig 

inte göras för närvarande. Under förutsättning av bibehållen relation mellan statsbidrag och 

kommunbidrag bedömer valkansliet att stadens kostnader för valåren 2022 och 2024 kommer att 

uppgå till 19 000 – 22 000 tkr respektive 13 000 – 16 000 tkr.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nämnder skall senast under mars månad inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års budget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen 

skall överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas till stadsledningskontoret, vilka ska 

bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-15 

Diarienummer 001/21 

 

Handläggare  

Bill Werngren 

Telefon:031-368 03 52 

E-post: bill.werngren@stadshuset.goteborg.se  
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Valkansliets synpunkter 

 

Valåret 2022 

Att exakt precisera kostnaderna för riksdag-, kommun- och landstingsvalen valåret 2022 låter sig 

inte göras för närvarande. Alltför många faktorer är ännu okända. Hit hör till exempel antalet 

valdistrikt, antalet förtidsröstninglokaler, tillkommande kostnader i samband med ny lagstiftning 

beträffande insynsskydd och lokaler för valkansliet för att ge några exempel. En indikation kan 

dock fås genom utfallet för valåret 2018. Valåret 2018 kostade totalt 27 000 tkr varav 16 500 tkr var 

kommunbidrag och 10 500 tkr var statsbidrag. Under förutsättning av att statsbidragens relation till 

kommunbidragen kvarstår och allmän kostnadsökning talar för att kommunens kostnader för de 

allmänna valen 2022 kommer att ligga i häradet 19 000 – 22 000 tkr.  

Mellanvalsåret 2023 

Då det till Göteborgs Stad sker en stor inflyttning kan valnämnden på goda grunder anta att antalet 

valdistrikt kommer att öka inför varje val under överskådlig tid. Efter valet 2022 följer 

Europaparlamentsval 2024. Det innebär att 2023 får ägnas åt förberedelser och en eventuell förnyad 

valdistriktsrevidering. Efter valet 2024 inträffar nästa val 2026 (RKL). Det innebär att 2025 får 

ägnas förberedelser och med stor sannolikhet ytterligare en valdistriktsrevidering.  

Valperioden 2021 - 2026 kommer att kräva en robust, slagkraftigt operativ och erfaren 

valorganisation. För fullgörandet av sin uppgift under perioden behöver nämnden personal med 

mycket god kännedom och erfarenhet av val och dess genomförande. 

Som operativ ledning under hela perioden bemannas valkansliet med minst tre tjänstepersoner. 

Valkansliet bemannas med tre heltidstjänster för 2023 och 2025. Under själva valåren kommer 

valkansliet behöva kompletteras med ytterligare tre till sex tjänster samt en transport- och 

logistikenhet med tio - tolv anställda. Vid röstningsperiodens början timanställds ca 160 personer 

för förtidsröstningen och ytterligare ca 2 500 röstmottagare under valdagen. 

 

Valåret 2024 

2024 är det val till Europaparlamentet. Den valorganisation som måste upprättas för genomförandet 

är i princip lika omfattande som den som upprättas för valen 2022. Att exakt precisera kostnaderna 

för EU-valet låter sig inte göras för närvarande. En indikation kan dock fås genom utfallet för EU-

valet 2019. Valet kostade totalt 23 500 tkr varav 12 200 tkr var statsbidrag och 11 300 finansierades 

av kommunbidrag. Under förutsättning av att statsbidragens relation till kommunbidragen kvarstår 

och allmän kostnadsökning talar för att kommunens kostnader för EU-valet 2024 kommer att ligga i 

häradet 13 000 – 16 000 tkr.    
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24 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

24.1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska ”Göteborgs stads nämnder 

senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en 

verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna 

verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” Detta dokument är ett underlag för att inleda 

diskussionerna. 

Två viktiga händelser, varav en var oplanerad och en planerad har i hög grad påverkat det som tas upp i 

denna verksamhetsnominering. Det är pandemin och den genomförda omorganisation som innebar att 

stadsdelarna blev facknämnder. 

  

I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de 

viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige. 

Kommissionen menar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta 

bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. Strategin att skydda de äldre har, enligt 

kommissionen, misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt 

kommissionen, bland annat på: 

• en fragmenterad organisation, 

• ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden, 

• ett otillräckligt regelverk, 

• hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, och 

• sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder. 

Att komma till rätta med de konstaterade strukturella och därmed förknippade problemen kommer att kräva 

omfattande förändringar under lång tid. Det måste finnas en uthållighet i satsningarna då ett åtgärdande av de 

strukturella bristerna är en komplex process. Det kommer att krävas arbete både på bredden, med flera 

aktörer involverade men också på djupet, i hierarkin, inom enskilda aktörers organisation. Det finns en risk 

att satsningarna slutar för tidigt och innan hela bredden och djupet har täckts in. 
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I samband med omorganisationen upphörde stadsdelsförvaltningarna och Social resursförvaltning och 

fackförvaltningar skapades. I stadsdelarna hade under tio år, sedan senaste omorganisationen, arbetssätt med 

strukturer för samverkan, rutiner, kulturer, värderingar utvecklats. Inom stadsdelarna fanns både sådant som 

gjordes på liknande sätt men också sådant som skiljde sig åt. Att skapa en fungerade helhet av alla dessa 

olika delar är en process som kräver både systematik och tid. Tre huvudsakliga stadier kan urskiljas: ”att 

landa in” och få det nödvändiga att fungera, att värdera hur det fungerar och hur det kan utvecklas för att 

tillvarata resurserna på ett bättre sätt samt, tredje steget, att genomföra förbättringarna. Förvaltningen 

befinner sig just nu i första stadiet. Steg två och steg tre pågår hela tiden i organisationer. Det som är 

utmärkande för förvaltningens nuvarande situation är steg ett och omfattningen av steg två. Behov av steg 

två, att värdera hur det fungerar och hur det kan utvecklas för att tillvarata resurserna på ett bättre sätt, 

kommer att behövas på en ovanligt bred nivå för förvaltningen. En systematik och prioritering av de mest 

kritiska processerna kommer att vara nödvändig. 

Inledningsvis är omorganisation en påfrestning som i värsta fall kan vara kostnadsdrivande, då det är svårt att 

nyttja resurserna fullt ut under orienteringsfasen. Dock medför den nya organisationen i förlängningen nya 

möjligheter som exempelvis bättre resursutnyttjande i form av stordriftsfördelar, bättre förutsättningar för 

samverkan och inte minst en större likvärdighet för de förvaltningen är till för. 

24.2 I pandemins spår 
• Efter pandemin finns en vårdskuld som riskerar att fortsätta öka. Pandemin har ökat äldres 

passivitet, inaktivitet, ensamhet och isolering. Detta kan ge ökande behov för patienterna i form av 

fysisk och psykisk ohälsa. Svåra prioriteringar av vårdinsatser kan behöva göras och det riskerar att 

påverka kvalitén på vården även framöver. 

• Utifrån pandemin och utredningen Framtidens socialtjänst har frågan om en äldrelag lyfts. 

Regeringen vill sätta mer fokus på äldre och ger därför i uppdrag att utreda behovet av att äldre får 

en egen lagstiftning. 

• Under pandemin har det framkommit att det finns behov av ökad medicinsk kompetens för att bättre 

ta hand om de mest sköra äldre. Brist på legitimerad personal innebär att både chefer och 

medarbetare behöver ges möjlighet att öka sin medicinska kompetens. En ökad medicinsk 

kompetens hos omsorgspersonalen skulle ge legitimerad personal möjligheten att delegera mer 

insatser. Det kräver även ett ökat samarbete och ledning av legitimerad personal. 

• I och med pandemin har resursbristen inom kommunal hälso- och sjukvård blivit tydlig. Problemen 

har uppmärksammats nationellt. Uppmärksamheten och insikten kan prioritera frågan och arbetet 

med att hitta lösningar. 
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24.3 Digitalisering 
Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom äldreomsorgen som kommer att vara helt 

avgörande för att hantera den demografiska utvecklingen med allt fler med stora behov av vård och omsorg 

samt allt färre medarbetare som söker sig till vård och omsorg. Digitalisering och införandet av 

välfärdsteknik innebär stora möjligheter men kan också innebära ekonomiska risker om inte arbetssätt och 

finansieringsmodeller samtidigt ses över. Till exempel så kommer utbildningsinsatser att behövas för att 

minska den så kallade “digitala klyftan”. 

I kommunfullmäktiges budget 2020 uppdrogs kommunstyrelsen att ta fram en digitaliseringsstrategi samt att 

ta fram en IT-strategi. En kortsiktig handlingsplan har tagits fram i samband med detta arbete. Detta för att 

skapa goda förutsättningar för att etablera en ändamålsenlig styrning, roller och ansvar samt optimera 

effekthemtagningar av det fortsatta digitaliseringsarbetet i staden. Tidplanen för att ta fram ett gemensamt 

ramverk och standarder för arkitektur som ska användas vid utveckling och förvaltning av digitala tjänster 

ska vara klar i april 2021. 

I den nya modellen föreslås att ansvaret för system och tjänster inom välfärdsområdet, för de 

verksamhetsspecifika tjänsterna, förs över från Intraservice till de nya nämnderna inom äldre samt vård- och 

omsorg, individ och familjeomsorg samt funktionsstöd. För förvaltningen skulle det innebära system som till 

exempel Treserva, PluGO och PMO. Förvaltningen ska då äga, styra och förvalta dessa system tillsammans 

med de andra fem förvaltningarna. 

Att äga och ansvara för dessa system kommer att ställa stora och ökade krav på kompetens inom 

projektledning för mottagandet, uppbyggnad av infrastruktur och resurssättning initialt och senare kommer 

även kraven att ställas på förvaltning och utveckling. Dessutom kommer detta att ställa höga krav på 

samverkan och organisering förvaltningarna emellan då förvaltningar har olika behov av systemen. 

Tidpunkten för övertagandet är preliminärt tidsatt till 2023 

  

Digitalisering i några av verksamhetens avdelningar 

  

Hälso- och sjukvård 

Inom hälso- och sjukvården behövs en effektivisering av arbetssätt för bättre resursanvändande av 

medarbetare. Detta kan ske genom ökad digitalisering, ex: mobilt arbetssätt för legitimerad personal. Idag 

finns behov av mer effektiva IT-system som är kompatibla med varandra. Effektiviteten skulle öka om 

medarbetarna har färre, mer användarvänliga och smartare system att hantera. Detta skulle leda till förbättrad 

arbetsmiljö och ökade möjligheter till en effektivare informationsöverföring och därmed förbättrad 

patientsäkerhet. 

I tjänsterna till patienterna kan en ökad digitalisering innebära en högre patientsäkerhet, ex: taggar till 

läkemedelsskåp, digital läkemedelssignering, digitala lås till patienter. Vidare kan ökad digitalisering också 

leda till hälso- och sjukvård i hemmet men på distans tex blodtryckskontroll och blodsockerkontroll på 

distans mm. 
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Vård-och omsorgsboenden 

Vård-och omsorgsboendena i Göteborgs stad ligger efter i den digitala utvecklingen. Mycket hanteras idag 

fortfarande med papper och penna. För att klara framtidens utmaningar och öka effektiviteten så behöver 

vardagen underlättas för medarbetarna 

och delaktigheten för hyresgästen och närstående behöver öka. 

En upphandling för stadens trygghetslarm på vård- och omsorgsboendena är på gång och förväntas vara 

färdig i juni. Upphandlingen genomförs av Inköp och upphandling. Efter upphandlingen kommer 

”molntjänst” vara standard och tester av larmen kommer ske automatiskt. Avtalsuppföljning kommer att ske 

centralt och i samarbete med Trygghetsjouren. Detta innebär ekonomiska stordriftsfördelar och en 

effektivisering av avtalen. Utköp av befintliga avtal kan vara en möjlighet för att säkra upp hanteringen av 

trygghetslarmen. 

För att förtydliga det praktiska arbetet, resursbehov och effekter följer här en beskrivning av hur en 

digitalisering och ett mobilt arbetssätt av ett vård- och omsorgsboende skulle kunna se ut och vilka fördelar 

det förväntas medföra. 

”Utifrån genomförd behovsanalys behöver det finnas förutsättningar och beslut för att möjliggöra 

digitaliseringen inom stadens vård- och omsorgsboenden. Infrastruktur så som wi-fi samt vilken hårdvara 

som ska nyttjas är frågor som behöver hanteras först. Verksamheterna behöver även testa, utvärdera och 

planera för implementering av system för daglig planering, dokumentation och 

samarbetsytor/informationsöverföring mellan professioner och tillsammans med hyresgästen. 

Verksamhetsanknuten teknik för att stödja och underlätta det dagliga arbetet, förväntas ge ökad effektivitet 

och tillgänglighet, färre avvikelser och ökad delaktighet för hyresgästen. Även bättre kommunikation, 

mindre administration, ökad nöjdhet bland medarbetarna med mindre stress och oro över att missa viktiga 

arbetsmoment, information eller inte hinna dokumentera” 

  

Myndighet 

Avdelningen ser behov av ett förbättrat uppföljningsverktyg, både ur verksamhets- och ekonomiaspekt som 

stödjer ett myndighetsperspektiv. Välfärdsteknik skulle kunna öka möjligheten att erbjuda insatser som ett 

förstahandsval med mål att tillgodose den enskildes möjlighet till ett självständigt liv. 

Ekonomiska konsekvenser 

Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom äldreomsorgen som kommer att vara 

avgörande. Att genomföra de nödvändiga digitaliseringsförändring kommer det att kräva ekonomiska 

resurser. I tjänsteplanerna har man belyst behovet av att utöka mobilt arbetssätt inom vård- och 

omsorgsboende samt för legitimerad personal inom Hälso- och sjukvård. Ett mobilt arbetssätt kostar cirka 

5 000 kr per år och medarbetare, för medarbetarna inom vård- och omsorg innebär det cirka 16 mkr och för 

hälso- och sjukvård cirka 6 mkr per år. 
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24.4 Lokalförsörjning 
Två huvudsakliga faktorer kan identifieras som har eller kommer att påverka lokalförsörjningsfrågan för 

förvaltningen. Omorganisationen samt uppdraget från kommunfullmäktige att införa ett system där brukaren 

fritt får välja bland de äldreboenden som finns tillgängliga i Göteborgs Stad. 

Den samlade lokalförsörjningsprocessen i hela den nya förvaltningen bedöms, efter omorganiseringen vara i 

stort behov av stärkt strategisk styrning. Det handlar om ett långsiktigt arbete för att hitta både de 

effektiviseringar som kommer bli möjliga genom bättre samordning och utvecklade processer för att säkra 

ändamålsenliga verksamhetslokaler för en god arbetsmiljö. Detta fleråriga arbete kommer att medföra både 

stora möjligheter och svåra avvägningar. Lokalkostnaderna utgör den största budgetposten i förvaltningen 

näst efter personal och de närmaste åren kommer hantering av denna nya helhet från tidigare 

stadsdelsförvaltningarna att innebära ett stort arbete med stor potential. 

  

Uppdrag i budget 

  

Enligt Göteborgs stads budget 2020 ska äldre ha rätt till likvärdig service samt vård och omsorg av god 

kvalitet oavsett var i staden man bor. Hösten 2020 beslutade Kommunfullmäktige att införandet av LOV på 

vård- och omsorgsboende ska pausas mandatperioden ut. Dock har Äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen getts ett uppdrag i budget 2021 att införa möjlighet för den enskilde att välja vård- och 

omsorgsboende oavsett det är egen regi eller privat regi. Detta avser således inte valfrihet inom ramen för 

LOV, som för privata aktörer innebär fri etableringsrätt, utan angår den enskildes rättigheter. 

I lokalbehovsplan avseende vård- och omsorgsboende för äldre i Göteborgs stad framgår att privata aktörer 

är en förutsättning för god behovstäckning på sikt. Det nytillkomna budgetuppdraget som handlar om ökad 

valfrihet för den enskilde kan innebära minskad nyttjandegrad av egna platser, överskott av antal boenden i 

egen regi samt ökade kostnader för köp av platser från privata aktörer. 

Vidare står förvaltningen inför omfattande investeringar i befintliga vård- och omsorgsboenden. En stor 

andel av stadens lägenhetsbestånd är i behov av upprustning. Några är inte fullt anpassade till de krav som 

arbetsmiljölagen kräver och det behövs tomställning för renovering. För att möta framtidens behov på 

boendeformer med hög kvalitet samt den enskildes rätt att välja oavsett regi behöver förvaltningen 

tillsammans med Lokalförvaltningen och Stadsledningskontoret, planering och analys, satsa på 

fastighetsutveckling, avveckling, omstrukturering och anpassning. Satsningen behöver ha en tydlig 

framförhållning och en framarbetad strategi som behöver realiseras inom fem till sju år då ett tillfälligt 

överskott möjliggör anpassningar av denna karaktär med möjlighet till evakuering i befintligt bestånd. Detta 

kommer att ge förutsättningar att möta framtidens prognostiserade demografiska utveckling samt äldres 

möjlighet att själv få välja, eller välja bort. 

Ovan resonemang blir än viktigare om nämnden tar ställning till ett införande av valfrihetssystem enligt 

LOV, som dessutom skulle minska förvaltningens möjlighet att planera för rätt volym eftersom det för 

privata aktörer ger en fri etableringsrätt. 
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Lokalförsörjning i några av verksamhetens avdelningar 

  

Vård- och omsorgsboende 

Göteborgs stad befinner sig i ett läge av omfattande överkapacitet av platser i vård- och omsorgsboende. 

Behovet utifrån befolkningsprognos i ett hela staden-perspektiv väntas inte öka förrän 2030 och först vid 

denna tidpunkt ses behov av tillskott genom nyetablering behöva ske. Detta scenario ger inledningsvis i nu- 

och närtid möjlighet att avveckla icke ändamålsenliga lokaler. Kostnader kring såväl överkapacitet med 

konsekvenser av utebliven möjlighet att hyra ut lägenheter som kostnader förknippade med avveckling 

behöver identifieras och beaktas. Förvaltningen behöver en effektiv boendeplanering av vård- och 

omsorgsboenden gällande ombyggnation, nybyggnation och avveckling. Införande av ökad valfrihet gör 

frågan än mer aktuell och förvaltningen behöver rusta sig inför denna förändring. 

Hälso- och sjukvård 

Idag är många av förvaltningens verksamhetslokaler inom hälso- och sjukvård dåligt eftersatta gällande 

underhåll. Några är alltför små och inte ändamålsenliga bla gällande förvaring av läkemedel som inte ger 

förutsättningar för att följa hygienrutiner fullt ut. 

I och med ny förvaltning kan frågan kring samlokalisering bli aktuell. Förvaltningen behöver utreda behovet 

av och vinsterna med att samordna resurserna och få ett mer effektivt nyttjande av lokaler. 

Myndighet 

Samlokalisering av myndighetsenheterna för att arbeta mer effektivt kopplat till likvärdig handläggning, 

bemanning och samutnyttjande av resurser är en möjlighet som uppstått genom omorganisationen. 

Myndighet utreder och kartlägger behoven och konstaterar att individuella önskemål ska tillgodoses utifrån 

stadens befintliga insatser. Behoven möter inte alltid de insatser staden erbjuder och myndighet ser att det 

finns behov av större flexibilitet för att kunna tillgodose den enskildes behov. Glappet mellan hemtjänstens 

utbud och nästa nivå vård- och omsorgsboende är stort. Till exempel för enskilda med omvårdnads- och 

servicebehov samt en stor ensamhetsproblematik saknas många gånger verkställighetsalternativ där 

hemtjänstens utbud inte är tillräckligt och insatser inom vård- och omsorgsboende är för högt. Utbud i form 

av till exempel biståndsbedömda trygghetsboenden, seniorkollektiv mm skulle bredda möjligheterna. 

Även inom vård- och omsorgsboende är glappet mellan den enskildes behov och verkställighetsalternativ 

ibland stort, exempelvis vid en ”naturlig” inriktningsförändring som från somatisk inriktning till demens 

måste den enskilde flytta till annan enhet eller annat boende med adekvat kompetens för att få sina behov 

tillgodosedda 

Hemtjänst 

Säkerställa att alla hemtjänstenheter har ändamålsenliga lokaler för att möta verksamhetens behov. Det 

innebär bland annat att möjliggöra en god arbetsmiljö där lokalernas utformning ger möjlighet att hålla 

avstånd och att trängsel undviks. Lokaler är en del i arbetet med att rekrytera och attrahera medarbetare. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Under 2022 kommer en ny hyresmodell att införas för Äldre-samt vård och omsorgsförvaltningen och den 

nya modellen innebär att faktisk och full kostnad för förvaltningens lokaler kommer att hamna i nämndens 

budget. Kostnader för nyproduktion ökar och ligger betydligt högre än genomsnittshyra för dagens lokaler, i 

snitt 1,5 mkr högre per boende, vilket motsvarar ca 15%. Kommande nyproduktioner är cirka tre vård- och 

omsorgsboende. Där utöver finns också en avvecklingsplan. 

De kommande åren kommer nämnden behöva göra en rad olika underhållsinsatser på grund av att 

förvaltningens lokalbestånd är från 60-80-talet och stort behov av underhålls insatser finns. En 

underhållsinsats kostar cirka 10- 20 tkr per kvadratmeter, för en verksamhetslokal på 1 500 kvm innebär det 

en underhållskostnad på 15- 30 mkr. I planeringen finns nu cirka sju kommande renoveringar för cirka 100 

mkr- 210 mkr som kommer påverka hyran på dessa objekt. 

24.5 God arkivvård och godkända 

arkivlokaler 
Allmänna handlingar var en stor del av omorganisationen och extra resurser tillsattes, men på grund av 

tidsbrist och tekniska problem i bland annat socialtjänstens verksamhetssystem Treserva kunde inte allt 

omhändertas och hanteras så att god arkivvård skapades utifrån ny nämndstruktur. 

I tidigare stadsdelsstruktur förvarades oftast handlingar tillhörande de olika sektorer (äldreomsorg, individ- 

och familjeomsorg och funktionshinder) i samma lokal. Arkivlokalerna behöver nu anpassas och 

dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att myndighetsgränser utifrån sekretess- och 

personuppgiftshantering sker på rätt sätt. 

Under 2021 pågår arbete med att se över hur arkivlokaler ska anpassas. De åtgärder som kommer att föreslås 

kommer leda till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader för att kunna hantera allmänna handlingar 

på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

Kostnader både för personal för att hantera de analoga handlingar och lokalkostnader för att hantera 

konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i budgetprocessen för budget år 2022. 

Kostnaderna beräknas till totalt 6 mkr fördelat under två år. 

24.6 Omställningen till en mer nära vård 
Sedan 2017 har särskilda utredare haft uppdraget av regeringen att leda utredningen för en ”Samordnad 

utveckling för god och nära vård”. Olika delbetänkanden har lämnats sedan dess och arbetet med 

omställningen till en mer nära vård pågår i regioner och kommuner. En förändring där kommuner arbetar 

ytterligare för att förstärka den nära vården behöver samhället hitta ny hantering för hur skatteväxlingen ska 

fungera för att de ekonomiska medlen ska finnas där vården utförs. 
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Utvecklingen av en mer nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt med en rörelse från organisation till 

person och relation, från passiv patient till en patient som medskapar i sin vård, exempelvis egenvård, från en 

fragmentiserad vård till en samordnad samt en rörelse från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande vård. 

Denna utveckling kräver ett omfattande omställningsarbete hos både region och kommun som huvudmän. 

Omställningsarbetet innefattar bland annat en utvecklad samverkan mellan kommun och region, utveckling i 

välfärdsteknik, kompetenshöjande insatser för att utveckla den personcentrerade vården samt hitta former för 

uppföljning av nära vårdarbetet. 

24.7 Kompetensförsörjning 
Förvaltningen har och kan vänta stora rekryteringsutmaningar kommande år. Främsta orsaken till 

rekryteringsbehovet är personalavgångar där medarbetare lämnar staden för annat arbete. Även den 

demografiska utvecklingen har betydelse där andelen arbetsföra i befolkningen minskar parallellt med att 

behovet av välfärdstjänster ökar. Samtidigt är möjligheten att rekrytera begränsad. Speciellt svåra att 

attrahera och rekrytera är sjuksköterskor och enhetschefer med flerårig erfarenhet. 

I stort sett alla hemtjänstverksamheter i de tidigare stadsdelarna har haft stora problem att få timersättningen 

att räcka till för att täcka kostnaderna. Detta gjorde att styrningen innan pandemins utbrott till stor del var 

inriktad på effektiviseringar med små buffertar vad gäller personalresurser. Samma inriktning mot 

effektiviseringar kunde återfinnas i andra delar av verksamheten, till exempel användes 

bemanningsoptimering som ett verktyg för att hålla verksamheten inom den tilldelade ekonomiska ramen. 

Genom pandemins inträde ändrades både prioriteringarna och de organisatoriska förutsättningarna i 

verksamheterna. 

Svårigheten att rekrytera har funnits innan pandemin. Dock har pandemin förstärkt svårigheten. 

Sjukfrånvaron har gått upp samtidigt som arbetet för att minska smittspridningen har medfört begränsningar i 

medarbetarnas flexibilitet. Detta har ökat behovet av att ta in personal utanför enheterna själva. Köp av 

sjuksköterskor från bemanningsföretag har ökat för att kunna utföra insatser. Situationen har påverkat såväl 

chefers som medarbetares upplevelse av sin arbetsmiljö. Nya uppdrag och arbetsmoment har tillkommit, 

kraven på snabb omställning på grund av förändrade förutsättningar har varit mer frekventa än tidigare år. 

Belastningen på organisationen har i perioder varit mycket hög och utrymmet för återhämtning har varit 

begränsat. Speciellt utsatta har de legitimerade yrkesgrupperna varit. 

Högre andel och fler äldre kräver en hög kompetens kring biståndshandläggning. En ökande volym innebär 

utökat behov av handläggare. Samhällets utveckling innebär ett ökat ansvar för äldreomsorgen, både utifrån 

att möta enskildas behov samt ur ekonomisk aspekt. Förslag på ny socialtjänstlag innebär stort fokus på 

förebyggande arbete vilket också påverkar biståndshandläggarnas situation och kräver kompetensutveckling. 

Den tidigare beskrivna frågan om nära vård kommer att innebära stora förändringar både för regionen och 

kommunen. Kommunen kommer att få fler patienter som har komplexa vård- och omsorgsbehov som ska få 

vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. Detta kommer att kräva både en kompetensutveckling och en 

ökning i antal av legitimerad personal. Ett scenario som utifrån dagens situation framstår som en mycket stor 

utmaning. 
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Kompetensförsörjning, förslag från avdelningarna 

Nedan följer förslag rörande kompetensförsörjning som framkommit från verksamhetens avdelningar. 

• Minska kortsiktiga bemanningslösningar och bli bättre på att vara en lärande och evidensbaserad 

arbetsplats som utvecklar alla medarbetare. 

  

• Utveckla och satsa på sammanhållna och professionella rekryterings- och kompetensutvecklande 

processer. Cheferna behöver få ett kvalitetssäkrat stöd vid rekrytering och kompetensutveckling. 

Arbetsmodellen "en-väg-in" är ett exempel på ett sådant arbetssätt. 

  

• För att underlätta rekryteringen och behålla personal, behöver verksamheterna arbeta för 

möjligheterna till utbildning och vidareutbildning. Utveckling av yrkesgrupper behöver ske för att 

skapa attraktivitet för att arbeta i äldreomsorgen, exempelvis genom digitaliserade arbetssätt, eller 

utveckla yrkesrollerna ytterligare. 

  

• Omvandla bemanningsenheterna till rekryteringsenheter. Medarbetare från det egna vård- och 

omsorgsboendet ska genom förstärkt bemanning täcka vid frånvaro och bidra till ökad 

personalkontinuitet och kompetens. 

  

• Renodla legitimerade medarbetares arbetsuppgifter. En förutsättning för att vara en mer attraktiv 

arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjning är att se över och kvalitetssäkra stödet till 

legitimerade medarbetare. Genom att se över och delvis anställa nya professioner, tex receptarier, 

administratörer, arkivarier, kan legitimerade medarbetare arbeta med arbetsuppgifter inom sin 

profession. Detta är att effektivt använda resurser, ekonomiska och personella. 

  

• Genom att möjliggöra tillitsbaserad ledning och styrning, minskar förvaltningen den detaljerade 

kontrollen och ger mer handlingsutrymme för medarbetare och chefer att skapa möten för dialog och 

samverkan, vilket påverkar arbetsmiljön positivt samtidigt som medarbetarnas resurser tas tillvara på 

ett bättre sätt. 

 Ekonomiska konsekvenser 

I arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning är kunskap en av sju principer. Implementeringen och i 

förlängningen underhållet av tilliten kräver ökande utbildningsinsatser. En heldag medför kostnader på 

ca 2 000 för en medarbetare. Med ca 9 000 medarbetare skulle en årlig utbildningsdag kosta ca 18 mkr. 

 Vid en jämförelse mellan faktiska löner år 2020 och målbild enligt Göteborgs stads lönepolitisk målbild för 

grupperna biträde, vårdbiträde, måtidsbiträde, undersköterska och arbetsterapeut framkommer en total 

skillnad på 104 mkr (inklusive personalomkostnader). Om lönerna skulle höjas till nivån i målbilden skulle 

alltså löne- och personalomkostnader öka med 104 mkr för grupperna. 
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24.8 Korttid 
Korttid regleras inte av Socialtjänstlagen utan är en frivillig insats för kommunerna. Korttiden är den dyraste 

boendeinsatsen. Göteborgs stad har i dagsläget en snittvistelsetid per gäst på korttiden om 36 dagar. 

Sektorcheferna gav äldreboendesamordningen 2019 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att få en 

effektiv hantering och samsyn gällande hur stadens korttidsplatser bäst kan nyttjas.Den handlingsplanen 

behöver på nytt ses över och arbetas vidare med i nya förvaltningen. 

Beskrivning av behov: 

• I samband med att Göteborgs stad övergått till att tillhandahålla enkelrum behöver Stadens 

korttidsenheters lämplighet ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv ses över. Utifrån detta 

behöver ”utredning lokalisation av korttidsenheter när Toftaåsen och Hammarhus avvecklas” från 

2019/2020 ses över och revideras. Nytt förslag utifrån enkelrum behöver tas fram och genomföras. 

• Aktualisera handlingsplan avseende korttidsplats för tillfällig vård och omsorg med hänsyn till 

omorganisation och dess nya kontext i förvaltningen. Planens syfte är att successivt minska snittiden 

till målet om 14 dagars vistelsetid. 

• Med rätt bemanning för att kunna genomföra målen med vistelsen på korttiden, tät uppföljning från 

myndighet och ett bra mottagande i ordinärt boende kan nyttjandet av platserna effektiviseras och på 

sikt minska i antal. 

24.9 Åldersvänligt Göteborg 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-30 § 332 att Göteborgs Stad skulle ansöka om medlemskap i WHO:s 

globala nätverk Age-friendly Cities and Communities (AFCC). Nätverket initierades 2010 med anledning av 

de två världsomfattande trenderna: en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Syftet med medlemskapet 

är att göra Göteborg till en bättre plats att åldras på. Göteborgs Stads medlemskap är översatt till 

Åldersvänliga Göteborg. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-23 § 717 om positionspapper och arbetsplan 

för Åldersvänliga Göteborg. 2019-06-12 § 498 antecknade kommunstyrelsen redovisningen av pågående 

arbete samt beslutade att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en 

strategisk plan utifrån basutvärderingen. 

Handlingsplanen (som ska gälla mellan 2021-2024) beskriver insatser för mer tillgängliga och inkluderande 

sociala och fysiska livsmiljöer som främjar hälsa, trygghet, delaktighet och livskvalitet för seniorer. I 

handlingsplanen finns det 16 aktiviteter. Det är insatser som berör bostäder, mobilitet, social delaktighet och 

inkludering, samhällsstöd och service samt information och kommunikation. Ärendet tas upp för beslut i KS 

den 17 mars 2021. 

Från tjänsteutlåtandet framgår att de flesta av aktiviteterna i planen kan genomföras inom ram. Dock finns 

det några aktiviteter som kan kräva en ekonomisk förstärkning. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska 

agera facilitator för samverkan mellan förvaltningar, bolag, civilsamhälle och seniorer. Det är främst drift- 

och underhållskostnader som kan identifieras i samband med rollen som facilitator. Dessa kostnader kan 

beräknas till ca 300 tkr årligen. 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  238 (242) 

  

 2021-05-04 
10:08:00 

24.10 Fördelning i budget, hälso- och 

sjukvård 
Nämnden för Äldre samt vård och omsorg ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso-

och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtalet för alla invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte 

har lagts på annan nämnd. I årets budget, för 2021, har ekonomiska medel för hälso- och sjukvårdsinsatser 

fördelats på både nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt vård- och omsorg. 

  

I budget för 2022 är det önskvärt att ansvar och budget följs åt, fullt ut. Det skulle innebära att hälso- och 

sjukvård har de ekonomiska medlen i sin budget och utför sina insatser med dessa medel i alla förvaltningar. 

Fördelningsmodellen skulle göra det enklare att sätta individens behov i centrum oberoende av stadens 

organisatoriska struktur. Administrativa rutiner skulle dessutom kunna effektiviseras om medlen finns i en 

förvaltning. Under våren genomför Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen tillsammans med 

Funktionsstödsförvaltningen en utredning för att identifiera hur mycket en sådan justering är. Därutöver 

behöver man också hitta en lösning för hur man hanterar expansioner som görs inom nämnden för 

Funktionsstöd. 
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25 Överförmyndarnämnden arvoden 

25.1 Förutsättningar 
Alla kommuner i Sverige har ansvar för att ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd enligt 

Föräldrabalken. Överförmyndarens uppgift är att utreda behov av god man och förvaltare, förordna och 

utöva tillsyn över dessa. Genom sitt uppdrag ska nämnden bidra till en mer hållbar vardag och skydda 

personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. 

Enligt nämndens reglemente har ansvaret för nämndens förvaltningsorganisation genom beslut i 

kommunfullmäktige (H 216:137, P 2016-09-08, § 15) förts över till Nämnden för konsument- och 

medborgarservice. Överförmyndarnämnden omfattas därmed inte av skrivningarna kring personalansvar i 

reglementet. 

25.2 Ökat behov av ställföreträdare 
Överförmyndarnämnden har under senare år konstaterat en ökning av såväl godmanskap som förvaltarskap. 

Detta beror sannolikt på att den psykiska ohälsan har ökat i samhället. Störst ökning är det av ansökningar 

om förvaltarskap för vuxna. För verksamheten betyder det en ökad handläggning och fler ärenden per 

handläggare. Efter hemställan till kommunfullmäktige fick verksamheten möjlighet att öka antalet 

handläggare år 2019. Det gav då verksamheten goda förutsättningar för uppdraget. Efter det har antalet 

ansökningar årligen fortsatt öka. 

Verksamheten har under de senaste åren arbetat med att se över sina arbetssätt samt digitaliserat 

ansökningsprocessen, för att bidra till bättre service och effektivisera. Om trenden med ett ökande antal 

ansökningar och förordnanden håller i sig ser nämnden det ändå svårt att långsiktigt klara sitt uppdrag med 

nuvarande förutsättningar. Nämnden kan behöva återkomma till kommunfullmäktige, genom nämnden för 

konsument- och medborgarservice, i frågan. 

Ansökningar om god man för vuxna med nedsatt förmåga 

 

Ansökningar om förvaltare för vuxna med nedsatt förmåga 
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25.3 Behov av förändrad 

finansieringsmodell 
Överförmyndarnämnden har under senare år konstaterat en ökning av såväl godmanskap som förvaltarskap. 

Ansökningar om förvaltarskap för vuxna har mellan 2016 och 2020 ökat med cirka 80 procent. Detta beror 

sannolikt på att den psykiska ohälsan har ökat i samhället, vilket också gör att dessa ärenden tenderar att bli 

alltmer komplicerade att hantera för lekmannaställföreträdare. 

Detta sätter fokus på den kommunala förvaltarenheten, som idag är organiserad under Socialnämnd Centrum. 

Förvaltarenheten arbetar med flertalet av de mer omfattande förvaltaruppdragen. Båda nämnderna ser att det 

är viktigt att staden säkrar en mer förutsägbar finansiering av förvaltarenheten. Nuvarande modell för 

finansiering ger inte tillräckliga förutsättningar för till exempel planering av bemanning, vilket har fått 

konsekvenser för huvudmännen – de göteborgare som har störst behov av samhällets stöd. 

Nuvarande modell innebär att förvaltarenheten får finansiering dels från kommunbidrag och dels genom 

arvoden för utförda uppdrag. I de fall huvudmännen saknar inkomst eller tillgångar betalar staden. Det finns 

en osäkerhet i prognos för hur stora arvodesintäkterna blir och när de kommer till förvaltarenheten. Detta har 

i sin tur skapat svårigheter för förvaltarenheten när det gäller att kunna förutse möjligheterna att åta sig nya 

uppdrag från överförmyndarverksamheten. 

Överförmyndarnämnden tillsammans med Socialnämnd Centrum vill därför att fullmäktige beslutar om en 

långsiktig omfördelning av medel mellan nämnderna, för att få till en hållbar finansieringsmodell över tid. 

Detta innebär en kostnadsneutral justering. 

För att uppnå en tydligare koppling mellan förvaltarenhetens utförda uppdrag och dess finansiering är 

förslaget att överförmyndarnämnden betalar utifrån hur många förvaltaruppdrag nämnderna kommit överens 

om att förvaltarenheten årligen ska ha. (Antalet ärenden och samarbetsformer regleras i en kommande 

överenskommelse mellan nämnderna). För att den nya modellen ska vara kostnadsneutral för kommunen 

föreslås en överföring av kommunbidrag till Överförmyndarnämnden från Socialnämnd Centrum enligt 

nedan: 

• Överförmyndarnämnden ska tillföras ett ökat kommunbidrag med 6,9 miljoner kronor (6 900 000 

kronor) i budget 2022. 

• Socialnämnd Centrum ska ha ett minskat kommunbidrag med 6,9 miljoner kronor (6 900 000 

kronor) i budget 2022. 
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Den totala ersättningen för förvaltarenheten, utifrån 240-265 förvaltaruppdrag, ska vara 10,5 miljoner kronor 

per år (2022 års nivå). Utöver kommunbidrag finns huvudmännens arvodesbetalningar. 

Överförmyndarnämnden och Socialnämnd Centrum är överens om ovanstående. 

25.4 Överförmyndarnämndens uppdrag 
Utifrån nämndens uppdrag, läs mer under rubriken Förutsättningar, ser nämnden ett behov av att påminna 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om nämndens ansvar så att mål, indikatorer och 

uppföljningsmallar blir relevanta. 

I kommunfullmäktiges budget för 2021 fick nämnden följande övergripande verksamhetsmål: Göteborgs 

Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor, med tillhörande indikatorer 

medarbetarengagemang (HME) och sjukfrånvaro. Detta är inte i linje med nämndens uppdrag, då 

personalansvaret överförts till nämnden för konsument- och medborgarservice. Nämnden har också svårt att 

se hur indikatorn Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme är 

relevant utifrån nämndens uppdrag kopplat till det övergripande verksamhetsmålet Göteborg präglas av en 

god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.  
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26 Bilagor 

1. Behovsutredning 2022-2024

(Miljö- och klimatnämnden)
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1 Förord 

Detta dokument utgör miljöförvaltningens behovsutredning inför 2022. 

Behovsutredningen är ett av två viktiga underlag till miljö- och klimatnämndens arbete 

med att ta fram nämndens budget för 2022. Stadens budget för 2022, som kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i november 2021, utgör det andra viktiga dokumentet för 

detta arbete. Behovsutredningen har använts som underlag för miljö- och 

klimatnämndens verksamhetsnominering inför 2022. 

Behovsutredningen är en sammanställning av det arbete som förvaltningen bedömer ska 

genomföras under 2022 för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet samt 

bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål för mandatperioden. I 

definitionen av arbete ingår här såväl själva genomförandet av verksamheten som 

utvecklingsarbete. I behovsutredningen finns också en sammanställning av de 

resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara de föreslagna uppdragen. 

Den genomförda bedömningen är preliminär och ska ses som just en uppskattning av 

resursbehoven. 

På miljö- och klimatnämndens sammanträde den 15 december fattade nämnden 

dessutom beslutet att ge förvaltningen i uppdrag 

- att under 2021 års arbete med behovsutredningen ta fram underlag där tillsynsbehovet 

ur miljöbalkens perspektiv tydligt framgår för olika branscher, 

- att beskriva resursbehovet för dessa branscher utifrån antal tillsynsobjekt, 

tillsynsintervall och tidsåtgång, samt 

- att beskriva särskilda utmaningar kopplat till miljömål och miljöbalkens krav för de 

branscher som omfattas av tillsyn. 

Denna behovsutredning ska ses som återrapportering på detta uppdrag. 

Som underlag för denna sammanställning har förvaltningen utgått från Göteborgs Stads 

budget 2021 med mål, indikatorer och målvärden för mandatperioden, nämndens egna 

mål enligt budget 2021, samt miljö- och klimatnämndens reglemente, inklusive där 

specificerad relevant lagstiftning. Vi har beaktat Göteborgs Stads styrande dokument 

med relevans för nämndens ansvarområden, erfarenheter från genomförd 

miljöövervakning, miljömålsuppföljning och de utredningar som förvaltningen 

genomfört de senaste åren. Vi har med utgångspunkt i SKR:s skrift Kommunala 

behovsutredningar identifierat de behov som finns för tillsyn enligt miljöbalken och 

alkohol- och tobakslagstiftningarna samt inom livsmedelskontrollen. Vi har också 

genomfört en nulägesanalys enligt stadens föreslagna metodik för att identifiera de 

utvecklingsbehov som finns inom förvaltningen. 

Vi hoppas att vi med denna behovsutredning ger nämndens ledamöter det underlag som 

behövs för att nämnden ska kunna besluta om verksamhetsnomineringar för 2022 och 

ge oss riktlinjer för att ta fram ett förslag till budget för miljö- och klimatnämnden 2022. 

Göteborg den 8 april 2021 
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2 Sammanfattning 

Miljö- och klimatnämndens kommunala ändamål är: 

”Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling”. 

eller som vi brukar formulera det i en kortversion: 

”Vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön” 

Vi strävar efter att vårt arbete ska ha största möjliga effekt och göra största möjliga 

nytta för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och företagare. För att vi ska 

bli framgångsrika i detta arbete krävs tuffa prioriteringar när det gäller vad som ska 

göras, liksom medvetna val om hur det ska genomföras. Det krävs också en 

ändamålsenlig uppföljning, för att vi ska lära oss vilka arbetssätt som är framgångsrika 

och vad vi behöver ändra för att bli effektivare och göra ännu större nytta. 

Inför 2021 har förvaltningen utgått ifrån att de 15 mål, som nämnden i budgeten för 

2021 har beslutat om att nämndens arbete ska bidra till att de nås, också gäller för 2022. 

Förvaltningen föreslår med detta som grund att nämnden ska rikta 47 uppdrag till 

förvaltningen, som ska genomföras under 2022. 

Förvaltningen bedömer att det sammanlagda behovet av personalresurser för att 

genomföra arbetet 2022 uppgår till 233 heltidstjänster, vilket är en ökning med elva 

tjänster jämfört med 2021. 

Som en följd av att förvaltningen växer, inte minst genom överflyttningen av 

tillståndsenheten, och för att kunna genomföra nuvarande och föreslagna uppdrag, ser 

förvaltningen behov av förstärkningar inom bland annat IT, HR, kommunikation, 

juridik och GIS (geografiska informationssystem). Även lednings- och 

utvecklingsprocesserna behöver förstärkas. Dessa förstärkningar bedöms inte kunna 

göras inom befintlig ram, utan förutsätter ett utökat kommunbidrag. 

Förvaltningen föreslår också fem verksamhetsnomineringar inom områdena 

stadengemensam hantering av miljödata, visualisering av stadens miljödata, utveckling 

av nya indikatorer kopplade till miljö- och klimatprogrammet, att arbeta för att 

Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer samt minskningar i omfattningen 

av livsmedelsbedrägerier. 

För att genomföra verksamheten enligt denna behovsutredning bedömer förvaltningen 

att nämnden behöver ett kommunbidrag på cirka 110 miljoner kronor 2022. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Inledning 

Det kommunala ändamålet för miljö- och klimatnämnden lyder: 

”Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling.” 

För att nämnden framgångsrikt ska kunna bedriva detta arbete behöver alla inom miljö- 

och klimatnämnden, det vill säga politiker, chefer och medarbetare, förhålla sig till och 

förstå innebörden av uppdraget så som det beskrivs i nämndens reglemente. 

Reglementet pekar ut de myndighetsuppdrag som nämnden har ansvar för med 

miljöövervakning, tillsyn enligt miljöbalken, kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, 

tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen och tobakslagstiftningen, samt 

tillsyn enligt andra lagar, som lagen om receptfria läkemedel och lagen om 

sprängämnesprekursorer. 

Reglementet pekar utöver detta ut nämnden som den nämnd som har det övergripande 

ansvaret för miljö- och klimatfrågorna i staden. Detta genom att vi förväntas ”driva och 

samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”, 

”samordna det av stadens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets 

havsmiljödirektiv och vattendirektiv”, ”utveckla stadens energi- och klimatrådgivning” 

och ansvara för stadens energiplan. 

Samtidigt som reglementet med sin ändamålsparagraf och sina mer specifika 

skrivningar om nämndens uppdrag, ger en viss vägledning, så finns det också andra mål 

och uppdrag som nämnden ska förhålla sig till och som nämnden kan förväntas arbeta 

emot. Här kan nämnas tillståndsmål som FN:s globala hållbarhetsmål och det nationella 

miljömålssystemet. Men självklart också målen i det nya lokala miljö- och 

klimatprogrammet, och de verksamhetsmål som Livsmedelsverkets har beslutat om för 

livsmedelskontrollen. 

För att precisera och konkretisera den prioritering som respektive nämnd och bolag ska 

göra det kommande året, inom ramen för sitt reglemente/ägardirektiv, beslutar 

kommunfullmäktige om en budget för Göteborgs Stad. Kommunfullmäktiges budget är 

således Göteborgs Stads övergripande styrdokument. 

I Göteborgs stads budget för 2021 finns tre övergripande mål. Dessa gäller för stadens 

samtliga nämnder och styrelser: 

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och 

ingen lämnas utanför 

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 

• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

De tre övergripande målen har konkretiserats med 15 övergripande verksamhetsmål 

med tillhörande indikatorer och målvärden. Tolv av dessa verksamhetsmål benämns 

bara som verksamhetsmål, medan tre av dem också är så kallade organisatoriska mål. 

De senare är riktade inåt organisationen. Av kommunfullmäktiges budget för 2021 

framgår att nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet utifrån dessa 

verksamhetsmål. 

Sju av verksamhetsmålen är utpekade som mål som miljö- och klimatnämnden särskilt 

ska beakta att nämndens arbete bidrar till att de nås (se vidare i kapitel 

3.2).Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer målvärden och indikatorer 

för dessa mål. Det är också kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som gör 
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uppföljning av måluppfyllelse. 

För de organisatoriska målen (se nedan mål 3.2.6 och 3.2.7) ska dock nämnder och 

styrelser gör uppföljningen av målen. Denna uppföljning ska göras utifrån de av 

kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och målvärderna. Målvärdena kan dock om 

så är passande anpassas till nämndens verksamhet, vilket miljö- och klimatnämnden 

gjorde i sin budget för 2020 respektive 2021. 

Till detta finns också verksamhetsmål som är specifika för respektive nämnd och 

styrelse. Kommunfullmäktige har i sin budget för 2021 beslutat om fyra nämndspecifika 

mål för miljö- och klimatnämnden (se vidare i kapitel 3.3). Respektive nämnd och 

styrelse beslutar själv om lämpliga indikatorer och målvärden för att följa graden av 

måluppfyllelse för dessa mål. 

Nämnden beslutade också i sin budget för 2021 om fyra nämndmål (se vidare i kapitel 

3.4). Ett av dessa bygger på uppdragen i reglementet medan de tre andra syftar till att 

konkretisera arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och bidra till att det strategiska 

utvecklingsmålet "stadens bästa arbetsplats" kan nås. 

Förvaltningen utgår i denna behovsutredning ifrån att samtliga dessa 15 mål också bör 

utgöra nämndens mål för 2022. Förvaltningen väljer också i denna behovsutredning att 

presentera de målvärden som beslutades om i nämndens budget för 2021. 

I samband med framtagande av nämndens budget för 2022 kommer de indikatorer som 

nämnden har rådighet över att ses över. Här har förvaltningen redan identifierat några 

som behöver omformuleras och ändras. Till exempel kommer den första indikatorn för 

målet 3.4.1 omformuleras så den styr i önskvärd riktning. 

Motsvarande kommer en revidering av målvärden ske i samband med framtagande av 

budget för 2022. Då är kommunfullmäktiges eventuellt reviderade målvärden för 2022 

och framåt kända, och förvaltningen kan göra en uppskattning av framgångsrika vi 

kommer att vara under 2021, och kan då sätta passande ambitiösa målvärden för de 

kommande åren. 

Ett målvärde som förvaltningen redan har identifierat behöver ses över är kopplat till 

mål 3.2.6 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser och 

indikatorn kostnadstäckning. För tillståndsenheten har det visat sig under årets första tre 

månader att denna verksamhet inte kan vara fullt ut finansierad av avgifter. Sedan 

tidigare är det väl känt att miljötillsyn och livsmedelskontroll inte fullt ut kan 

finansieras med avgifter och motsvarande gäller för tillståndsenhetens verksamhet. 

Exempel är att svara på remisser och visst utvecklingsarbete. Motsvarande kommer det 

för miljötillsynen göras en reviderad analys av möjligheterna för att öka 

kostnadstäckningen. 

3.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2020-2022 

I de tillfällen utfall för 2020 saknas så beror det på att de av olika anledningar ännu inte 

finns tillgängliga. I vissa tillfällen är det stadsledningskontoret som ska ta fram dessa 

och i andra fall är det förvaltningen. 

3.2.1 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 

civilsamhälle och näringsliv 

Strategier för att nå målet 

• Att genomföra en risk- och dialogbaserad tillsyn och kontroll med fokus på att 

arbeta enligt "god kontrollsed" och "god tillsyn". 

• Att fortsatt bibehålla samt utveckla de samarbeten som förvaltningen behöver, 
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till exempel via externa projekt, för att miljö- och klimatprogrammet ska bli 

framgångsrikt och målen uppnås 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Svenskt näringslivs mätning om lokalt företagsklimat, 
sammanfattat omdöme 

189 200 150 125 

Insikt - NKI (företag) 77 77 78 79 

3.2.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Strategi för att nå målet 

• Att genomföra de uppdrag som kan påverka upplevd gemenskap och tillit i 

staden med hög kvalitet, och med dessa frågor i åtanke. Uppdrag av relevans är 

framförallt implementering av miljö- och klimatprogrammet, men också arbetet 

som ska motverka osund konkurrens och fusk. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)  27 26 25 

SCB:s medborgarundersökning NöjdInflytande-Index (NII) 
- totalindex 

53 36 37 38 

3.2.3 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet 

Strategier för att nå målet 

• Att bedriva effektiv miljötillsyn enligt god tillsyn. 

• Att framgångsrikt implementera miljö- och klimatprogrammet och 

miljöledningssystemet. 

• Kommande åtgärdsplan vatten. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)  11 12 15 

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)  44 45 48 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekvivalenter/inv 

 3,4 3,2 3,0 

Skyddad natur totalt, andel (%)  13 13 14 

3.2.4 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet 

Strategi för att nå målet 

• Att genomföra de uppdrag som kan påverka mobilitet och framkomlighet i 

staden med hög kvalitet, och med dessa frågor i åtanke. Uppdrag av relevans är 
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framförallt implementering av miljö- och klimatprogrammet och 

miljöledningssystemet, men också uppdraget att svara på remisser i 

planprocessen. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Utsläpp CO2, produktionsperspektiv per sektor - Transport 
(kton) 

 920 900 880 

Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, procent     

- till fots  22 22 22 

- cykel  7 8 8 

- kollektivt  30 30 31 

- bil  41 40 39 

3.2.5 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 

Strategi för att nå målet 

• Att genomföra de uppdrag som kan påverka nybyggnationen i staden med hög 

kvalitet, och med dessa frågor i åtanke. Uppdrag av relevans är framförallt 

implementering av miljö- och klimatprogrammet och miljöledningssystemet, 

men också uppdraget att svara på remisser i planprocessen, därunder 

översiktsplanen. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Nöjd Region Index - Kommunikationer 64 70 71 72 

3.2.6 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Strategi för att nå målet 

• Att bedriva verksamheten effektivt med god planering och uppföljning, och 

effektivt förbättringsarbete. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Nettokostnadernas avvikelse mot budget, procent 9,5 0 0 0 

Kostnadstäckning - livsmedelskontroll, procent 79 73 74 75 

Kostnadstäckning - tillståndsenheten, procent  100 100 100 

Kostnadstäckning - miljötillsyn 54 58 59 60 

Med kostnadstäckning menas avgiftsintäkterna som andel av kostnaderna. 

Kostnadstäckning tillståndsenheten avser handläggning av serveringstillstånd för 

alkohol och handläggning av tillstånd för att sälja folköl, tobak och e-cigaretter samt 
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tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen. 

Viss livsmedelskontroll och miljötillsyn kan inte finansieras med avgifter utan behöver 

skattefinansieras. 

3.2.7 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Strategi för att nå målet 

• Att bedriva verksamheten effektivt med god planering och uppföljning, och 

effektivt förbättringsarbete. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 72 74 75 76 

Sjukfrånvaro, procent 6,5 5,7 5,6 5,6 

 

3.3 Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden 2020-2022 

I de tillfällen utfall för 2020 saknas så beror det på att de av olika anledningar ännu inte 

finns tillgängliga. När det gäller målen nedan är det förvaltningen som ska ta fram utfall 

för 2020. 

3.3.1 Klimatpåverkan från stadens verksamheter och invånare ska 

minska i enlighet med Parisavtalet 

Strategier för att nå målet  

• Att framgångsrikt implementera miljö- och klimatprogrammet och 

miljöledningssystemet. 

• Att bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn-konceptet”, med beaktande 

av relevanta miljö- och klimatmål. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Andel nämnder och styrelser som har ett specifikt klimatmål 
för sin verksamhet, procent 

 60 60 100 

Andel nämnder och styrelser som tillämpar systematisk 
miljöledning i enlighet med stadens anvisningar, procent 

 60 60 100 

Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom 
Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från 
den handlande och icke handlande sektorn), ton CO2-
ekvivalenter 

 3,4 3,2 3,3 

3.3.2 Det ska vara enkelt för göteborgarna att leva hållbart och 

invånarnas ekologiska fotavtryck ska minska 

Strategier för att nå målet 

• Att framgångsrikt implementera miljö- och klimatprogrammet och 

miljöledningssystemet. 
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• Att bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn-konceptet”, med beaktande 

av miljö- och klimatmål. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2019 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Hållbar konsumtion och produktion: Insamlat hushållsavfall 
totalt, kg/person 

358 350 345 340 

Bekämpa klimatförändringarna: Genomsnittlig körsträcka 
med personbil, km 

470 årlig 
minsk-
ning 

årlig 
minsk-
ning 

årlig 
minsk-
ning 

Progressen i genomförandet av strategin "Vi skapar 
förutsättningar för att leva hållbart" i miljö- och 
klimatprogrammet. Kommer att beskrivas i text i de 
kommande uppföljningarna. 

    

3.3.3 Tillsyns- och tillståndsverksamheten ska bedrivas effektivt och 

rättssäkert utan att orsaka onödigt krångel för stadens företagare 

Strategi för att nå målet 

• Att genomföra en risk- och dialogbaserad tillsyn och kontroll med fokus på att 

arbeta enligt ”god kontrollsed” och ”god tillsyn”. Därunder att genomföra 

planerna för livsmedelskontroll, alkohol- och tobakstillsyn samt miljötillsyn. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Utförd livsmedelskontroll jämfört med plan, procent 80 100 100 100 

Utförd alkohol- och tobakstillsyn jämfört med plan, procent  100 100 100 

Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent 87 100 100 100 

Andel kontrollbeslut som följs och därmed inte leder till beslut 
med vite ska öka, procent 

92 94 96 98 

Andel avgörande i högsta instans där nämnden fått rätt (ej 
ändring av beslutet),procent 

86 90 95 95 

Insikt - serviceområde effektivitet (företag) 77 77 78 79 

Insikt - serviceområde rättssäkerhet (företag) 77 79 80 81 

3.3.4 Fusk och lagöverträdelser ska minska för att säkerställa en 

konkurrens på lika villkor mellan företag och för att värna 

människors hälsa och en god miljö 

Strategi för att nå målet 

• Att genomföra ett utvecklingsarbete för att finna effektiva arbetssätt för att såväl 

finna verksamheter som fuskar som att konkurrens sker på lika villkor. Därunder 

etablera effektiva samarbetsformer med andra relevanta myndigheter. För dessa 

indikatorer sätts inga specifika målvärden. Mätningar kommer att göras under 

2020 och utvecklingen kommer att redovisas i kommande uppföljningsrapporter. 

I uppföljningen kommer jämförande utgångsvärden att anges där så är möjligt. 
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Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Antal upptäckta oregistrerade/ej anmälda verksamheter     

Antal ärenden som initierats i samverkan med andra 
myndigheter 

    

Antal ärenden som initierats utan samverkan med andra 
myndigheter 

    

Antal sanktionsbeslut kopplade till ärenden som initierats i 
samverkan med andra myndigheter 

    

 

 

3.4 Nämndens mål 

I de tillfällen utfall för 2020 saknas så beror det på att de av olika anledningar ännu inte 

finns tillgängliga. När det gäller målen nedan är det förvaltningen som ska ta fram utfall 

för 2020. 

3.4.1 Öka miljöövervakningens nytta och relevans, så att resultaten från 

miljöövervakningen används och bidrar till att miljömålen nås 

Strategier för att nå målet 

• Att fortsatt genomföra miljöövervakning enligt den långsiktiga plan som finns. 

• Att utreda stadens behov av miljöövervakningsdata och ta fram en 

stadenövergripande miljöövervakningsplan. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

De miljödata som produceras används aktivt i uppföljningen 
av miljö- och klimatprogrammet och i uppföljningen av 
miljöledningssystemet, procent 

 60 80 100 

De miljödata som produceras används aktivt i nämndens 
bidrag till stadens planprocess och i annat planeringsarbete, 
procent 

 60 80 100 

Staden har tagit ett betydande steg mot ett gemensamt 
verktyg för att förvaltningar och bolag ska kunna rapportera, 
analysera och visualisera. Målvärde 2021: Vi har ett färdigt 
underlag för att upphandla ett system för inrapportering, 
analys och visualisering 

    

3.4.2 Förvaltningen är en arbetsplats med bra arbetsmiljö där 

medarbetarna trivs tillsammans och har ett meningsfullt, 

angeläget och stimulerande arbete 

Strategi för att nå målet 

• Genomföra nämndens HR-plan. 
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Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Motivation 70 78 79 80 

Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Inflytande 57 59 60 61 

Korttidssjukfrånvaro, procent max 1,9 2,5 2,5 2,5 

Medarbetarenkäten - Helhetsbedömning NMI 56 56 57 58 

Medarbetarenkäten - Attraktiv arbetsgivare 64 67 68 69 

Medarbetarenkäten - Vi arbetar tillsammans -Stöd 69 73 74 75 

Personalomsättning, procent 5,3 5-15 5-15 5-15 

3.4.3 Förvaltningens medarbetare och chefer har den kompetens som 

krävs för att genomföra uppdragen och nå målen samtidigt som vi 

utvecklas och lär oss nytt 

Strategier för att nå målet 

• Utveckla organisationskulturen. 

• Kartlägga nuvarande kompetensbehov. 

• Analysera framtida kompetensbehov. 

• Fortsatt behovs- och individbaserad kompetensutveckling. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Utveckling och förnyelse 66 72 73 74 

3.4.4 Förvaltningens medarbetare och chefer arbetar tillsammans och 

uppskattar varandras olikheter vilket säkerställer att frågor som 

rör likabehandling är en del av vardagen 

Strategi för att nå målet 

• Utveckla organisationskulturen. 

Indikatorer och målvärden 

Indikator 
Utfall 
2020 

Mål-
värde 
2021 

Mål-
värde 
2022 

Mål-
värde 
2023 

Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Bemötande 80 82 83 84 

Insikt - Serviceområde bemötande (företag) 84 85 86 87 

 

3.5 Denna behovsutredning 

Förvaltningen har, som nämnts ovan, haft som utgångspunkt för arbetet med att ta fram 

denna behovsutredning att de mål som beslutades inför 2021, med tillhörande 

indikatorer och målvärden, också är de mål som förvaltningen ska arbeta mot att de nås 

också under 2022. 
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Med detta som bas har förvaltningen identifierat de områden som verksamheten bör 

fokusera på under 2022. Förvaltningen har genomfört omvärldsbevakning av hur andra 

arbetar. Vi har studerat resultaten av vår och andras miljöövervakning, liksom av vår 

miljötillsyn, vår livsmedelskontroll och vår tillståndsgivning och tillsyn inom ramen för 

alkohol- och tobakslagstiftningarna. Resultaten av de utredningar som vi har presenterat 

för nämnden under de senaste åren har beaktats, liksom stadens styrande dokument med 

relevans för miljö- och klimatområdet. Förvaltningsledningen har också på ett 

systematiskt sätt genomfört en nulägesanalys för att identifiera förvaltningens interna 

utvecklingsbehov. En sammanfattning av resultatet av nulägesanalysen presenteras i 

kapitel 4. 

Ramverk för prioriteringarna har varit nämndens reglemente, inklusive de lagkrav som 

finns för vår verksamhet. De lagstadgade kraven på att den operativa 

tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet för 

myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken, respektive att 

kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska årligen fastställa en plan för 

myndighetens livsmedelskontroll, genomförs genom denna behovsutredning. De 

kommer i ett senare skede att konkretiseras i form av en tillsynsplan respektive en 

kontrollplan. 

I arbetet har också de tre uppdrag som rör hur behovsutredningen för miljötillsynen ska 

genomföras inför 2022-2024 och som nämnden beslutade om den 15 december 2020 

inkluderats. Uppdragen handlar om att ta fram underlag där tillsynsbehovet ur 

miljöbalkens perspektiv tydligt framgår för olika branscher, att beskriva resursbehovet 

för dessa branscher utifrån antal tillsynsobjekt, tillsynsintervall och tidsåtgång, samt att 

beskriva särskilda utmaningar kopplat till miljömål och miljöbalkens krav för de 

branscher som omfattas av tillsyn. 

I kapitel 5 presenteras de 47 uppdrag som förvaltningen anser att nämnden bör överväga 

att rikta till förvaltningen för 2022. Nämnden förväntas prioritera bland de förslag på 

uppdrag som lyfts fram i detta kapitel, och uttrycka sina synpunkter kring 

ambitionsnivåer. Förvaltningen kommer, med detta som utgångspunkt, att välja 

arbetssätt som säkerställer att uppdraget genomförs med anpassade krav på kvalitet, 

tids- och kostnadseffektivt och leder till den önskade nyttan. 

I kapitel 6 presenteras en första uppskattning av de resursbehov som förvaltningen 

bedömer finns för att klara uppdragen som föreslås i kapitel 5. I kapitel 7 presenteras 

översiktligt de fem förslagen till verksamhetsnomineringar. Dessa beskrivs i mer detalj i 

ett eget ärende som också presenteras på nämndens sammanträde den 20 april 2021. 

Med kommunfullmäktiges budget för 2022 och denna behovsutredning som grund 

kommer förvaltningen ta fram förslag till budget för 2022, som beskriver vad som ska 

göras. Denna ska beslutas av nämnden i december. I nästa steg kommer förvaltningen ta 

fram nämndens verksamhetsplan för 2022, som beskriver hur vi ska genomföra 

uppdragen. Den ska beslutas av nämnden före utgången av februari 2022. Dessutom 

kommer respektive avdelning ta fram sina verksamhetsplaner, som beslutas av 

direktören också det före utgången av februari 2022. 
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4 Nulägesanalys 

Denna nulägesanalys syftar till att identifiera de behov som finns för strategiskt 

utvecklingsarbete inom förvaltningen samt för eventuella organisatoriska förändringar 

med syfte att förvaltningen fortsätter att utveckla effektiva arbetssätt som säkerställer att 

verksamheten blir genomförd enligt plan, till gagn för dem som vi är till för, samtidigt 

som de främjar god arbetsmiljö och hälsa. 

För att förvaltningens chefer och medarbetare ska kunna göra medvetna och väl 

avvägda val om hur arbetet ska genomföras krävs ändamålsenlig uppföljning, aktiv 

omvärldsbevakning och en väl genomförd analys av resultatet av såväl uppföljningen 

som omvärldsbevakningen. Denna analys ger oss underlag för kommande prioriteringar 

i det strategiska utvecklingsarbetet, men också för att genomföra eventuella 

organisatoriska förändringar. 

4.1 Framgångsfaktorer och strategiska utvecklingsmål 

Förvaltningsledningen identifierade våren 2015 sex utmaningar som behöver mötas för 

att verksamheten ska kunna klara uppdraget på såväl kort som lång sikt. I samband med 

att förvaltningsledningen genomförde sina nulägesanalys 2020 omarbetades dessa till att 

bli framgångsfaktorer istället. Dessa framgångsfaktorer har nu reviderats ytterligare en 

gång i samband med framtagandet av denna behovsutredning. 

Miljöförvaltningens framgångsfaktorer är efter denna omarbetning: 

• Vi är en förvaltning som ligger i framkant och som använder kommunikation 

som ett verktyg för att möta framtida behov hos dem som vi är till för inom vårt 

ansvarsområde. 

• Vi tillämpar och utvecklar arbetssätt, som gör att vi kan omsätta de politiska 

målen och uppdragen till arbete som har effekt och leder till nytta för dem vi är 

till för. 

• Medarbetarna är delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbetet utifrån sina 

kompetenser och erfarenheter. 

• Vårt ledarskap bygger på en tillitsfull kultur, vilket innebär att medarbetarna ges 

möjlighet att genomföra sitt uppdrag på ett sådant sätt att verksamhetens mål 

kan nås. 

• Vi har ett gott samarbetsklimat och en konstruktiv samverkan mellan 

medarbetare och chefer, som bidrar till hög måluppfyllelse, och god arbetsmiljö 

och hälsa. 

För att nå dessa framgångar så ska vi arbeta mot de tre strategiska utvecklingsmål som 

direktören beslutade om redan 2015, och som beskriver vad vi vill vara 2025. Årets 

nulägesanalys har inte föranlett några förändringar i dessa mål. 

De strategiska utvecklingsmålen är således fortfarande: 

• Verksamhet i världsklass 

• Förebild och föregångare i världen för strategiskt hälso- och miljöarbete 

• Stadens bästa arbetsplats 

4.1.1 Delmål till de strategiska utvecklingsmålen 

För varje strategiskt utvecklingsmål har ett antal delmål och konkretiseringar tagits 

fram. Dessa har också detta år reviderats inför framtagandet av denna behovsutredning. 

Syftet med delmålen och dess konkretiseringar är att få vägledning i hur vi ska prioritera 

vårt arbete för att nå de strategiska målen. Dessa används således aktivt när vi 
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prioriterar inom ramen för vårt utvecklingsarbete, därunder har tagit fram förslag till 

utvecklingsuppdrag inför 2022-2024, men också hur vi prioriterar i vår vardag för att 

klara våra verksamhetsmål. 

Verksamhet i världsklass 

Vi gör positiv skillnad för vår stad 

• Vi tar fram faktabaserad kunskap och förklarar komplexa samband så att stadens 

politiker och tjänstepersoner kan göra avvägda prioriterar som främjar 

hållbarhet. 

• I enlighet med våra planer utför vi en effektiv tillsyn och kontroll, som 

strategiskt styr mot att hållbarhetsmålen uppnås och människors hälsa skyddas. 

Vår verksamhet genomförs effektivt och rättssäkert med ett professionellt 

förhållningssätt 

• Vi garanterar rätts- och informationssäkerhet för den enskilde och för 

verksamhetsutövarna. 

• Vi använder ett tilltal och ett språk som är tydligt, lätt att förstå och som utgår 

från mottagarnas behov och situation. Vi har kundens fokus. 

Våra system och tjänster är digitaliserade, enkla och tillgängliga 

• Vi har effektiva arbetssätt och tjänster där digitala verktyg är ett förstahandsval. 

Vi har ett utvecklat samarbete med andra i staden och regionen och nationellt 

• Vi utvecklar i linje med stadens styrmodeller och är en aktiv samarbetspartner 

• Vi ökar vår tillgänglighet för dem vi är till för genom att samordna våra 

processer med lokala, regionala och nationella aktörer. En väg in. 

Förebild och föregångare i världen för strategiskt hälso- och miljöarbete 

Vi är en är miljöförvaltning i framkant som driver på och utvecklas i samklang 

med samhällsutvecklingen, och därunder: 

• Vi arbetar med ständigt lärande och utveckling i alla delar av organisationen – 

från planering via utförande till uppföljning och agera (plan, do, study and act 

- PDSA) 

• Vi delar med oss av innovativa, effektiva och systematiska arbetssätt 

• Vi identifierar nya frågeställningar och bidrar till utvecklingen av lagstiftningen. 

• Vi är i framkant när det gäller att hantera nyupptäckta miljö- och hälsoproblem 

Vi är en förvaltning med ett starkt förtroende lokalt, nationellt och internationellt, 

och därunder: 

• Vi samverkar med andra för mesta möjliga nytta för dem vi är till för 

• Vi lyssnar på dem som vi är till för 

Vi skapar förutsättningar för andra att utveckla och att göra rätt, och därunder: 

• Vi tillhandahåller relevant information gärna i form av öppen data 
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Stadens bästa arbetsplats 

Vi är en arbetsplats med bra arbetsmiljö som passar alla och där vi trivs 

tillsammans och har ett meningsfullt, angeläget och stimulerande arbete 

• Vi är en arbetsplats som ligger steget före. När vi träffas så skapar våra möten 

samhörighet, inspiration och idéutbyte, samtidigt som våra arbetssätt ger oss 

förutsättningar att göra ett bra arbete oberoende av plats. 

• För att nå ett hållbart arbetsliv så skapar vi förutsättningar för medarbetaren 

genom att vi sätter tydliga uppföljningsbara mål. Vi tydliggör varför vi vill nå 

dem och möjliggör därmed för medarbetaren att ansvara för hur målen ska nås, 

självständigt eller i samverkan med andra. 

• Vårt ledarskap bygger på en tillitsfull kultur och ett situationsanpassat ledarskap, 

vilket innebär att medarbetarna ges möjlighet att genomföra sitt uppdrag på ett 

sådant sätt att verksamhetens mål kan nås. 

• Vi har den kompetens som krävs för att genomföra våra uppdrag och nå målen 

samtidigt som vi utvecklas och lär oss nytt. 

4.2 Utmaningar på kort sikt 

I samband med framtagandet av denna nulägesanalys identifierades också de kortsiktiga 

utmaningar som vi ser för de närmaste tre åren. Dessa behöver hanteras för att vi ska 

klara vårt uppdrag enligt reglementet och de mål och uppdrag som kommunfullmäktige 

har beslutat om. Några av dem behöver hanteras som enskilda uppdrag, medan andra 

bättre lämpar sig att ingå som delmängd i ett eller flera uppdrag. En tredje kategori är 

löpande verksamhetsutveckling inklusive eventuella organisatoriska förändringar. 

Dessa är utan någon rangordning sinsemellan: 

4.2.1 Stadens ekonomi 

Vi har behov av att genomföra smarta och effektiva förändringar i våra arbetssätt. Detta 

för att vi, i en växande stad med fler boende, besökare och företagare, och allt som hör 

därtill, ska kunna skydda människors hälsa och miljön. Detta samtidigt som andelen 

skattefinansiering av verksamheten ska minska. 

Inom ramen för denna utmaning rymmer sig också behovet av att öka 

kostnadstäckningen av avgiftsbelagda verksamheter, samtidigt som nämnden har fått i 

uppdrag att införa debitering efter utförd tillsyn och kontroll med målet att öka 

kundnöjdheten. Nationellt har hett arbeta genomförts för att ändra de förordningar som 

styr livsmedelskontrollen, och därunder hur avgifter ska tas ut för densamma. 

Förvaltningen har varit aktiv och inhämtat kunskap i detta arbete. 

För att efterdebitering ska kunna införas pågår det under 2021 ett utrednings-, 

planerings- och omställningsarbete. Detta arbete kommer fortsätta in i 2022. För 

livsmedelskontrollen finns möjligheten att införa efterhandsdebitering redan från och 

med 2022 men det bedöms som mera rimligt att införa den från och med 2023. 

Förutsättningarna och lagstiftningen för detta finns nu på plats men verksamhetssystem, 

rutiner och förändrade arbetssätt ska implementeras och inte minst behöver taxan 

justeras. Förvaltningen bedömer att det ett behov av att förbereda detta arbete under 

2021 och en bit in på 2022. 

Utredningsarbetet för att genomföra efterdebitering av tillsynen enligt miljöbalken 

kommer att intensifieras under 2022, och då nyttja de lärdomar som finns att dra från 

arbetet med efterdebitering av livsmedelskontrollen. Här finns inget motsvarande arbete 

på nationell nivå och det är fortsatt flera legala frågetecken att räta ut. Målet är att införa 
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efterdebitering också där från och med 2023, men det är betydligt mer osäkert om det är 

genomförbart så snabbt. 

4.2.2 Miljö- och klimatarbetet i Göteborg 

Implementeringen av stadens nya miljöstyrningsmodell med nytt miljö- och 

klimatprogram och ett gemensamt miljöledningssystem kommer att utgöra såväl en stor 

möjlighet som en utmaning de närmaste åren. Att nå målen kräver omställning av 

samhället där utmaningen för förvaltningen är av flera slag. Förvaltningen ska driva och 

samordna stadens interna arbete såväl som att driva och samordna samverkan med 

näringsliv, akademi och civila samhället. Detta med syfte att utveckla den kapacitet som 

krävs för att omställningen ska bli en realitet. Detta i sin tur kräver utvecklade och 

innovativa arbetssätt med avseende på skapande av handlingsutrymme, identifiering och 

fördelning av risker samt framgångsrik hantering av målkonflikter. Arbetssätten 

behöver utvecklas och samarbeten inom staden behöver stärkas. 

4.2.3 Förbättra företagsklimatet 

Företagsklimatet i Göteborg behöver förbättras ytterligare, Detta kan ske genom fortsatt 

utveckling av våra arbetssätt inom livsmedelskontroll, inom tillstånd och tillsyn för 

alkohol och tobaksförsäljning, samt inom miljötillsynen. 

Här bör det bedrivas fortsatt digitalisering för att underlätta för företagarna i kontakten 

med stadens förvaltningar och bolag. Detta arbete bör genomföras inom ramen för ett 

fortsatt utvecklat samarbete med olika aktörer i staden. Genomförande av det 

näringslivsstrategiska programmet har här en central roll, och därunder strategin: I 

Göteborg är det enkelt att driva företag. Konsument och Medborgarservice är en viktig 

samarbetspartner när det gäller utveckling av stadens kontakt center och angående 

digitalisering genom fler smarta e-tjänster. 

Förvaltningen bör också fortsätta att implementera samtalstekniken MI (motiverande 

samtal) som verktyg vid inspektionerna, fortsätta utveckla så kallade branschdialoger 

som är strukturerade och planerade dialoger med företagens branschorganisationer, och 

genomföra fler kundresor för att kunna jämföra kundmötet mellan olika branscher. 

4.2.4 Osund konkurrens och fusk 

Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka haft ett aktivt och framgångsrikt arbete mot 

fusk och osund konkurrens inom vissa utvalda branscher, som till exempel 

livsmedelsimportörer/grossister och vattenpipscaféer. Under 2020 påbörjades ett 

utvecklingsarbete för att förvaltningen ska hitta arbetssätt som innebär ett mer 

systematiskt arbete mot fusk och osund konkurrens i alla relevanta branscher där vi kan 

förmoda att detta förekommer. Utvecklingsarbetet fick delvis pausas med anledning av 

pandemin och behovet att i stället fokusera förvaltningens utvecklingsarbete inom 

tillsyn och kontroll på effektiva trängselkontroller för att minska risken för 

smittspridning av Corona-viruset. 

Arbetet bedrivs under 2021 i projektform med väldefinierade mål och en tidsatt 

arbetsplan. Men utvecklingsarbetet kommer inte att kunna avslutas vid årsskiftet. Nya 

arbetssätt måste testas, där detta inkluderar att finna de aktuella verksamheterna, att 

utveckla effektiva sätt att bedriva själva tillsynen/kontrollen för att finna bristerna (som 

ofta aktivt döljs), och inte minst testa lagstiftningen och dess sanktionsmöjligheter. 

Detta kommer också kräva fortsatt utveckling av befintliga och nya samarbeten inom 

staden, med relevanta nationella myndigheter och med anda kommuner. 
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4.2.5 Livsmedelsbedrägerier 

Ett område som har vissa överlapp med osund konkurrens och fusk är 

livsmedelsbedrägerier. Livsmedelsbedrägerier ingår i vår kontrolluppdrag och definieras 

av Kontrollförordningen, den EU förordning som beskriver hur offentlig 

livsmedelskontroll ska utföras. Enligt den ska vi i egenskap av att vara 

kontrollmyndighet genomföra kontroller med regelbunden och lämplig frekvens för att 

identifiera avsiktliga överträdelser av livsmedelslagstiftningen, där avvikelser har 

begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande. Den ekonomiska vinningen är 

som regel den drivande faktorn. Några exempel på livsmedelsbedrägerier är: 

• Märka om varor för att kunna sälja varan efter att utgångsdatumet egentligen har 

passerat. 

• Ge felaktig information om produkten för att på detta sätt få mer betalt för en 

billigare produkt.  

• Använda varor som saknar spårbarhet och har köpts in illegalt. 

• Använda odeklarerade/otillåtna tillsatser för att förbättra eller dryga ut varan. 

• Medvetet inte registrera sig hos kontrollmyndighet för att undgå kontroll. 

• Medvetet använda sig av för gamla produkter eller på annat sätt osäkra 

produkter. 

Livsmedelsbedrägerier har direkt påverkan på konsumenten genom att den blir lurad 

och/eller utsätt för en hälsorisk. De har också en indirekt påverkan. Blir detta för 

allmänt förekommande och lätta att komma undan med så försvårar det för en sund 

konkurrens och ett företagande på lika villkor/lagliga villkor. Det riskerar därmed att 

urholka medborgarnas tilltro till livsmedelskontrollen som samhällsfunktion och tilltron 

till myndigheter. 

Under 2021 genomför revisorer från DG Sante F, EU-kommissionens generaldirektorat 

för hälsa och livsmedelssäkerhet, en ”fact finding mission”/faktainsamling för att 

utvärdera om Sveriges arbetssätt för att bekämpa bedrägerier i livsmedelskedjan är 

lämplig och effektiv. Deras rapport kommer att utgöra ett underlag för att utveckla 

arbetet med livsmedelsbedrägerier. 

Men följande utvecklingsområden ser vi redan nu: 

• Kontroll av livsmedelsbedrägerier ska ingå som en del av den planerade 

kontrollen. Vi behöver utveckla en systematik för att kunna identifiera områden 

och/eller verksamheter med förhöjd risk för livsmedelsbedrägerier. Vi behöver 

också utveckla vårt sätt att undersöka, kartlägga och analysera var det finns risk 

för livsmedelsbedrägerier. Livsmedelsverket har en viktig rådgivande roll i 

detta. Möjlighet till samarbete med andra myndigheter inom 

livsmedelskontrollen är till god hjälp. Även bygga upp samarbete med andra 

myndigheter för att kunna få bättre underlag samt undersöka om vi har den 

kompetens vi behöver för detta arbete. 

• Vi behöver bygga på vår kontrollmetodik. Bland annat genom att införa nya, 

kompletterande kontrollmetoder och kompetensutveckling. 

• Jobba med att utveckla sanktioner och åtalsanmälan så att det blir verkningsfullt. 

• Vi behöver bättre verktyg för att stötta oss i arbetet. Bli mer digitaliserade för att 

bland annat lättare hitta oregistrerade verksamheter, kunna genomföra inköp 

under dold identitet och göra det möjligt att på ett säker sätt utbyta information 

mellan myndigheter. 

• Se över hur vi kan skydda anmälare av livsmedelsbedrägerier. 
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• Vi måste också få kommunbidrag för finansieringen av kontroller för att 

upptäcka livsmedelsbedrägerier. Det är arbetskrävande kontroller som idag inte 

täcks fullt ut av den årliga avgiften. 

4.2.6 Fortsatt framgångsrikt förändringsarbete 

Förvaltningen har sedan beslutet om de strategiska utvecklingsmålen fattades våren 

2015 genomfört ett ganska omfattande förändringsarbete med fokus på uppdrag, mål, 

arbetssätt och organisationskultur (Vad, hur och kulturen). 

Nämndens uppdrag har förtydligats, mål för verksamheten har formulerats och 

indikatorer och målvärden för målen finns nu beslutade. Nya arbetssätt har 

implementerats, och såväl kvantitet av som kvalitet i det genomförda arbetet har ökat. 

Men detta förändringsarbete är inte färdigt och kommer egentligen aldrig att bli färdigt. 

Omvärlden förändras och vi måste förändra våra arbetssätt i takt med detta. 

Det finns en utmaning i att klara att fortsätta tänka nytt och prova nya vägar framåt. 

Detta är en utmaning för såväl cheferna som medarbetarna. Om förändringsarbete ska 

bli framgångsrikt krävs högkvalitativa analyser av vad som bör förändras och det ställer 

stora krav på god kommunikation och dialog i hela organisationen. Annars riskerar vi 

att det infinner sig en förändringströtthet som kan få negativa konsekvenser för hela 

verksamheten. 

4.2.7 Hög arbetsbelastning på förvaltningens chefer 

Det har under några år varit en hög arbetsbelastning på förvaltningens chefer. Denna 

förväntas fortsätta också kommande år om ingenting görs för att hantera situationen. 

Det finns flera anledningarna till den förhållandevis höga arbetsbelastningen. 

Förvaltningen har de senaste åren fått både nya och delvis reviderade uppdrag som 

inneburit behov för såväl ändrade arbetssätt, och därunder utveckling av de samma, som 

ett utökat antal medarbetare. Förvaltningen har också sedan beslutet om de strategiska 

utvecklingsmålen fattades våren 2015 genomfört ett ganska omfattande 

förändringsarbete med fokus på uppdrag, mål, arbetssätt och organisationskultur. Ett 

sådant arbete kräver också betydande insatser i form av tid och engagemang från 

samtliga chefer för att bli framgångsrikt. 

Flera organisatoriska förändringar har genomförts sedan 2015, med omstrukturering av 

avdelningarna, organisatoriska förändringar av de olika stödverksamheterna, inrättande 

av uppdrag som controller, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, med mera. Men 

detta har visat sig att inte varit tillräckligt för att skapa en god arbetsmiljö för 

förvaltningens chefer, och därmed också säkerställa att de kan verka för en god 

arbetsmiljö och hälsa för våra medarbetare. 

Under det gångna året med en pågående pandemi har det blivit ännu mer påtagligt att 

den marginal som fanns att arbeta "lite mer och lite hårdare" i en avgränsad tidsperiod 

inte längre finns. Man kan säga att förvaltningens chefer har nått sin maximala gräns för 

hur mycket och hur hårt man kan arbeta. Förvaltningsledningen kommer med anledning 

av detta att göra en analys av vilka organisatoriska förändringar som behöver 

genomföras inför 2022 för att säkerställa god arbetsmiljö för såväl cheferna som 

medarbetarna. 

4.2.8 Digitalisering och IT 

Förvaltningen har fortsatt ett behov av att säkerställa att vi har en behovsanpassad och 

välutnyttjad användning av tillgängliga IT-hjälpmedel samt bedriver en strategisk och 

behovsanpassad utveckling inom digitaliseringsområdet. Under 2021 kommer 
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förvaltningen att arbeta enligt nämndens DigIT-plan 2021-2023. Detta 

utvecklingsarbete kommer också under 2022 behöva ges hög prioritet för att målen i 

nämndens budget ska kunna nås. 

Förvaltningen har idag två verksamhetssystem, där det ena avtalet behöver upphandlas 

på nytt, då det är ett avtal från 2007. Det andra avtalet löper ut den 31 december 2021. 

Detta innebär att förvaltningen under 2021 behöver påbörja en upphandling av 

verksamhetssystem. Resultatet av upphandlingen kommer med stor sannolikhet påverka 

verksamheten under 2022. På vilket sätt och med vilken omfattning är för tidigt att säga. 

4.2.9 Kompetensutveckling 

I ett snabbt förändrande samhälle behöver vi säkerställa att vi har medarbetare och 

chefer med den kompetens som behövs för att också på sikt klara vårt uppdrag. 

Förvaltningen behöver fortsätta med sitt systematiska arbete för att identifiera de 

kompetensgap som finns och som kan komma att uppstå och vidta de åtgärder som 

krävs för att minimera det samma. 

I nuläget finns det ett behov av kompetensutveckling inom analys på flera av 

förvaltningens avdelningar. Likaså behövs det kompetensutveckling in team/grupp-

utveckling för såväl medarbetare som chefer. På avdelningen för Stadsmiljö finns även 

ett behov av kompetensutveckling inom förändringsledning och innovationsledning, 

samt styrning och ledning. Detta för att säkra effektivt genomförandet av de styrande 

dokument nämnden har ansvar för (miljö- och klimatprogram, energiplan, åtgärdsplan 

för god vattenkvalitet och åtgärdsprogram buller). 

4.2.10 Jämn könsfördelning 

Göteborgs stads förvaltningar och bolag förväntas arbeta för en jämn könsfördelning 

bland såväl medarbetare som chefer. På miljöförvaltningen har detta genom ett antal år 

varit en utmaning framförallt på myndighetsavdelningarna och inom verksamhetsstödet, 

där andelen kvinnor är betydligt större än andelen män (75%/25%). Det huvudsakliga 

anledningen är att det också i rekryteringsunderlaget är en motsvarande obalans i 

könsfördelning med betydligt högre andel kvinnliga sökande. Det betyder att det inte 

finns en enkel lösning på denna utmaning. Förvaltningen bedömer att det finns 

anledning att påbörja ett strategiskt arbete för att i samverkan med akademin och andra 

relevanta aktörer identifiera aktiviteter som kan vidtas för att förändra detta. 

4.2.11 Planering och uppföljning 

För att effektivt kunna genomföra vårt uppdrag behöver vi säkerställa att förvaltningen 

har en välfungerande planerings- och uppföljningsprocess, inklusive intern kontroll. 

Denna process har genomgått ett antal förändringar i positiv riktning sedan starten på 

utvecklingsresan 2015. Utvecklingsarbetet behöver dock fortsätta inom ett antal 

delområden också 2022. 

4.2.12 Ändamålsenliga lokaler 

Lokalsekretariatet har ju ett uppdrag från miljö- och klimatnämnden som innebär att de 

ska ta fram förslag till passande lokaler framöver. Förslaget ska baseras på den 

behovsutredning som förvaltningen har tagit fram. Bakgrunden är att förvaltningen idag 

har lokaler på två olika platser och behöver samlokaliseras på en plats samt att 

förvaltningen behöver anpassa sina lokaler så att de blir ändamålsenliga. Lokalerna ska 

stödja en modern, aktivitetsbaserad arbetsplats med en bra arbetsmiljö. De lokaler som 

Miljöförvaltningen har på Karl Johansgatan behöver genomgå en grundförstärkning, 

vilket kommer innebära en evakuering på 12-18 månader. Vidare löper hyresavtalet för 
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tillståndsenhetens lokaler på Gårdavägen ut den 31 december 2021. Sammantaget 

innebär detta att en flytt alternativt ombyggnad av lokaler behöver samplaneras med 

denna evakuering. 
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5 Förslag till uppdrag 2022 

I detta kapitel presenteras de 47 uppdrag som förvaltningen ser behov för att de ska 

genomföras under 2022. 

I det första delkapitlet presenteras de sju uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till 

nämnden i särskilda beslut, och som är av löpande karaktär. Här föreslår förvaltningen 

vissa justeringar i formuleringarna av uppdragen, men eftersom de inte har ett slutdatum 

så utgår förvaltningen ifrån att dessa fortsatt ska genomföras i stort sett enligt det 

ursprungliga uppdragets formulering (se kapitel 5.1). 

I det andra delkapitlet presenteras de 17 så kallade grunduppdragen enligt reglementet. 

Dessa är också av löpande karaktär, men de är dessutom uppdrag som pågår 

kontinuerligt och finns mer eller explicit givna till nämnden via reglementet. Många av 

dessa kommer i ett senare skede att preciseras i en specifik plan för just det uppdraget, 

som kommer utgöra bilagor till budgeten (se kapitel 5.2) 

Avslutningsvis presenteras uppdrag som nämnden har fått riktade till sig i 

kommunfullmäktiges budget för 2021 och där förvaltningen ser behov för att de ska 

fortlöpa in i 2022, antingen i sin ursprungliga formulering eller efter en viss 

modifiering. I detta delkapitel presenteras också förslag till nya uppdrag som 

förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska rikta till nämnden i 

kommunfullmäktiges budget för 2022, alternativt att nämnden riktar dem till 

förvaltningen i sin nämndbudget 2022. De första åtta uppdragen är av karaktär att 

förvaltningen bedömer att de med fördel kan vara riktade från kommunfullmäktige till 

nämnden att genomföra 2022, medan de övriga 15 är uppdrag är mer lämpade att vara 

nämnduppdrag till förvaltningen. I den senare kategorin ingår ett antal uppdrag av 

utvecklingskaraktär, som är tidsbegränsade i sin omfattning (se kapitel 5.3). 

5.1 Tidigare riktade uppdrag från kommunfullmäktige 

I detta delkapitel presenteras de sju uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till 

nämnden i särskilda beslut, och där merparten av dem är av löpande karaktär. 

Här föreslår förvaltningen vissa justeringar i formuleringarna av uppdragen, men 

eftersom de inte har ett slutdatum så utgår förvaltningen ifrån att dessa fortsatt ska 

genomföras i stort sett enligt det ursprungliga uppdragets formulering 

5.1.1 Ta fram ett åtgärdsprogram mot buller 2024–2028 

Kommunfullmäktiges beslutade den 4 oktober 2018 att: Miljö- och klimatnämnden får 

fortsatt ansvar för uppföljningen av detta program och för samordningen av den 

kommande omarbetningen för åtgärdsprogram mot buller 2024–2028, samt den 

föreskrivna redovisningen till Naturvårdsverket. 

Uppdraget kommer genomföras i projektform med start under 2022. Arbetet kommer att 

bedrivas i nära dialog med Naturvårdsverket och de andra kommuner för vilka det också 

finns krav om ett åtgärdsprogram mot buller (fler än 100 000 invånare 2019), men 

förstås också i samarbete med relevanta aktörer i staden. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1 och 3.3.2 

5.1.2 Följa upp "Åtgärdsprogram mot buller” 

Kommunfullmäktiges beslutade den 4 oktober 2018 att: Miljö- och klimatnämnden får 

fortsatt ansvar för uppföljningen av detta program och för samordningen av den 

kommande omarbetningen för åtgärdsprogram mot buller 2024–2028, samt den 

föreskrivna redovisningen till Naturvårdsverket. 
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Arbetet pågår kontinuerligt och bedrivs i samarbete med relevanta aktörer i staden, 

därunder bland annat stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, lokalförvaltningen och 

park- och naturförvaltningen. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1 och 3.3.2 

5.1.3 Utveckla Gothenburg Climate Partnership 

Kommunfullmäktiges beslutade den 10 december 2019-12-10 (§ 19) att: 

1. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att intensifiera arbetet med Gothenburg 

Climate Partnership för att inkludera fler företag. 

2. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samverkan med Miljö- och 

klimatnämnden och akademin formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som 

kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan. 

3. Dessa uppdrag ska påbörjas under 2020 och återrapporteras i samband med 

ordinarie uppföljning. 

Uppdraget syftar således till att förvaltningen aktivt bidrar till genomförande av det 

arbetet som leds av Business Region Göteborg, med syfte att utveckla och genomföra 

uppdraget. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2 

5.1.4 Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet - Covenant of 

Mayors for Climate & Energy 2030 targets 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 § 6 att: 

1. Göteborgs Stad ansluter sig till det nya Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for 

Climate & Energy 2030 targets. 

2. Inriktningen för Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, det nya 

Borgmästaravtalet, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 

antas. 

3. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med avtalet 

inklusive att följa upp och rapportera i enlighet med avtalets krav. 

Uppdraget går således ut på att genomföra samordningen av stadens arbete med avtalet, 

inklusice att följa upp och rapportera i enlighet med avtalet krav. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1 och 3.3.2 

5.1.5 Sträva efter hög kostnadstäckning 

Detta är ett pågående uppdrag, som fanns med i kommunfullmäktiges budget för 2020. 

Det är dock inte ett explicit riktat uppdrag till nämnden i kommunfullmäktiges budget 

för 2021. 

Uppdraget går ut på att fortsätta att utveckla planering, genomförande och uppföljning i 

syfte att ha realistiska och till uppdragen väl anpassade verksamhets- och 

bemanningsplaner, samt löpande kunna göra de korrigeringar som krävs. 

Prioriteringar inom detta område kommer att preciseras i respektive avdelnings 

verksamhetsplan inför 2022. Inom tillsynen är korrekt debitering ett fokusområde, 

medan livsmedelskontrollen kommer genomföra förberedande arbete inför införande av 

efterdebitering från 2023. Inom stadsmiljö kommer det fortsatt vara fokus på att finna 

passande extern finansiering för utvecklings- och innovationsarbetet. 
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Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.6, 3.3.3 och 3.3.4 

5.1.6 Minska personalvolymen 

Detta är också ett pågående uppdrag, som fanns med i kommunfullmäktiges budget för 

2020. Det är dock inte ett explicit riktat uppdrag till nämnden i kommunfullmäktiges 

budget för 2021. 

Uppdraget går ut på att fortsätta att utveckla arbetssätten så att uppdragen genomförs 

effektivt och med behovsanpassade kvalitet. Detta ska bland annat resultera i minskad 

personalvolym inom vissa stödområden. Detta kommer att ske när så är möjligt genom 

naturliga avgång vid pension eller annan anledning att sluta sin anställning på 

förvaltningen. Motsvarande effekt inom kärnverksamheterna är dock svårare att uppnå 

eftersom behoven av tillsyn, tillståndsgivning, kontroll och expertstöd inom våra 

ansvarsområden förväntas öka ytterligare när staden växer. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.6 

5.1.7 Utveckling av nya indikatorer kopplade till miljö- och 

klimatprogrammet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 om ett nytt miljö- och klimatprogram. 

I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också att: 

"Trafiknämnden, Inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder och 

styrelser får i uppdrag att inom ramen för programmet prioritera arbetet med att få 

fram nuläge för indikatorer där det saknas för att möjliggöra uppföljning av 

måluppfyllelse. Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas framme senast 

under 2022." 

För miljö- och klimatnämnden handlar detta om målet Naturen och därunder delmål 1. 

Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas. 

Den indikator som behöver utvecklas är indikator nummer 4: Andel ansvarsbiotoper 

med naturvårdsinriktad skötsel och andel med formellt skydd, totalt samt på kommunal 

mark. Denna indikator saknar delvis nuläge. Det är den delen som handlar om 

naturvårdsinriktad skötsel. Förvaltningen bedömer att en fältinventering med 

stickprovsmetodik kan ge ett nuläge under 2022 för de biotoper som är skötselberoende. 

5.2 Grunduppdrag enligt reglementet 

I detta delkapitel presenteras de 17 uppdrag som är kontinuerligt pågående och som alla 

har sin utgångspunkt i nämndens reglemente. Uppdragen är av löpande karaktär, men de 

är dessutom uppdrag som pågår kontinuerligt och finns mer eller explicit givna till 

nämnden via reglementet. Många av dessa kommer i ett senare skede att preciseras i en 

specifik plan för just det uppdraget, som kommer utgöra bilagor till budgeten. 

Nedan finns en kort beskrivning av det arbete som ska bedrivas 2022, samt vilka mål 

som arbetet ska bidra till att de nås. 

5.2.1 Fortsatt arbeta enligt en dialogbaserad tillstånds-, tillsyns och 

kontrollhandläggning 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter, prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter 

samt miljöövervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och 

foderområdet. Ansvaret gäller med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige 

uppdragit åt annan nämnd såsom strandskydds- och bevarandeuppgifter som 

byggnadsnämnden ansvarar för. 

Nämnden ansvarar för uppgifter inom närliggande övriga områden som enligt lag eller 

annan författning som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet i lagstiftning såsom strålskyddslagstiftningen och lag 

om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. 

Nämnden ska föra kommunens talan hos länsstyrelsen, domstol eller annan 

prövningsinstans inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot internationella hot 

mot människors hälsa. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt därtill hörande föreskrifter. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för det som ankommer på kommunen 

gällande tillstånd, registrering, tillsyn, kontroll och administrativa ingripande enligt 

alkohollag och lag om tobak och liknande produkter. Nämnden har ansvar för 

utbildning kopplat till alkoholtillstånd. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för det som ankommer på kommunen 

gällande att avge yttranden till Spelinspektionen i ärenden om licensgivning enligt 

spellag, spelförordning och tillståndsgivning enligt lag om anordnande av visst 

automatspel. 

Nämnden ska göra ansökningar hos hyresnämnd och i övrigt föra kommunens talan hos 

domstolar och myndigheter i ärenden enligt bostadsförvaltningslagen, dock med 

undantag för ärenden enligt 28 § och 25a § samma lag. 

Nämnden har kontroll/tillsynsuppgifter avseende lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel, lag om sprängämnesprekursorer, samt lag och lokala föreskrifter för 

gaturenhållning i Göteborgs kommun." 

Detta uppdrag utgör en del av ett tidigare riktat uppdrag till nämnden där det 

ursprungliga uppdraget löd "Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att fortsatt arbeta 

utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt fortsätta arbetet med 

att implementera efterdebitering". 

Uppdragets formulering är något justerad för att inkludera all myndighetsutövning 

enligt reglementet. 

Förvaltningen bedriver att aktivt förändrings- och utvecklingsarbete med målet att det 

ska vara "enkelt att göra rätt" för stadens verksamhetsutövare. En viktig förutsättning 

för att detta mål ska kunna nås är att förvaltningens inspektörer möter 

verksamhetsutövarna ute i deras verksamheter och där bedriver tillsyn och kontroll. 

Som ett verktyg i detta arbete får alla inspektörer en utbildning i samtalstekniken MI 

(motiverande samtal). 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.3 

och 3.3.4 
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5.2.2 Fortsätta implementeringen av stadens miljö- och klimatprogram 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion 

samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige 

styrande dokument inom området." 

Den 25 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt miljö- och klimatprogram. 

Därefter påbörjades arbetet med att implementera programmet. 

I det arbete som ska bedrivas under 2022 kommer det vara tydligt fokus på att utveckla 

och etablera arbetssätt för ett framgångsrikt arbete med programmets strategier i staden. 

I arbetet 2022 ingår också att fortsätta att utveckla de indikatorer som krävs för att följa 

upp programmet samt att ta fram en metodik för en första uppföljning av miljömålen 

såväl som processuppföljning av strategiarbetet. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2 

5.2.3 Vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads 

miljöledningssystem 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion 

samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige 

styrande dokument inom området. 

Nämnden ska stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem 

samt stödja kommunstyrelsen i att säkerställa systemets effektivitet. 

Nämnden ska tillhandahålla stöd, vägledning, utbildning och stödjande revisioner." 

Detta är ett uppdrag som påbörjats under 2021, som behöver fortsätta också under 2022 

och då i form av ett grunduppdrag enligt reglementet. 

Arbetet med att implementera det stadengemensamma miljöledningssystemet bedrivs i 

nuläget i projektform i samarbete med stadsledningskontoret. Projektformen fortsätter 

2022 och övergår sedan i kontinuerlig verksamhet. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2 

5.2.4 Samordna staden enligt havsmiljödirektivet och ha en 

samordnande roll inom stadens havmiljöarbete 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden har ansvar för att samordna det av stadens arbete som följer av 

Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och vattendirektiv och har därmed en 

samordnande roll inom stadens vatten- och havsmiljöarbete. Nämnden ska samordna 

stadens arbete som följer av direktivens åtgärdsprogram, inklusive rapportering, samt 

vara stadens kontakt gentemot vattenmyndigheten och andra vattenråd samt 

vattenvårdsförbund." 

En åtgärdsplan för god vattenkvalitet är under framtagande (uppdrag 5.2.7), men 

därutöver saknas ett systematiskt arbete för att nämnden tar det ansvar som reglementet 

föreskriver. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

under 2022 ta fram ett förslag till hur arbetet bör utvecklas i framtiden. 
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Målet bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.1, 3.2.3 , 3.2.5, 3.3.2 och 3.4.1. 

5.2.5 Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2022 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion 

samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige 

styrande dokument inom området. 

Nämnden ska stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem 

samt stödja kommunstyrelsen i att säkerställa systemets effektivitet. 

Nämnden har ansvar för att samordna det av stadens arbete som följer av förordningen 

om omgivningsbuller." 

Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka en årlig plan för miljöövervakningen, för 

luft-, bullerövervakning samt ekologisk miljöövervakning, som är en bilaga till 

budgeten. Arbetet kommer genomföras enligt en uppdaterad plan för 2022 som är en 

bilaga till budget 2022. 

Målet bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.2, 3.2.4. 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2 och 3.4.1. 

5.2.6 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget 

bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 

2022 

Den 15 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads anvisning för 

systematisk miljöledning. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 25 mars 2021 om 

ett nytt miljö- och klimatprogram. Också miljö- och klimatnämnden ska genom de olika 

delarna i kärnverksamheten bidra till att målen i programmet nås och nyttja det nya 

staden gemensamma miljöledningssystemet. 

Det egna arbetet för att bidra till måluppfyllelse av miljö- och klimatprogrammet, och 

därunder tillämpningen av ett stadengemensamt miljöledningssystem, håller under 2021 

på att utvecklas till en förebild för andra förvaltningar och bolag i staden. Detta med 

syfte att de ska kunna använda det vi gör som "mall" när de implementerar stadens 

gemensamma miljöledningssystem i sina organisationer. Utgångspunkten för våra 

interna miljömål är att skapa största möjliga miljönytta från vår kärnverksamhet, vilken 

följs upp i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Samtidigt ska vi minska den 

negativa direkta miljöbelastningen från vår verksamhet på ett systematiskt sätt. 

Arbetet kommer att bedrivas i enlighet med en separat plan för 2022, som är en bilaga 

till budget 2022. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2 och 

3.4.1 

5.2.7 Bedriva energi- och klimatrådgivning 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden ska förvalta och utveckla stadens energi- och klimatrådgivning." 

Energi- och klimatrådgivning bedrivs enligt två utgångspunkter; förordningen från 

Energimyndigheten och uppdrag från nämnden. Inriktningen på arbetet kommer följa 
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aktuella nationella beslut och andra prioriteringar som förvaltningen finner är lämpliga. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1 och 3.3.2 

5.2.8 Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder 

och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och 

exploateringsprojekt 

Uppdraget bygger på kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion 

samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige 

styrande dokument inom området. 

Nämnden ska aktivt bidra till stadens strategiska stadsplanering." 

Vidare har miljö- och klimatnämnden samordningsansvar för uppföljningen och 

utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- 

och exploateringsprojekt i samverkan med berörda förvaltningar. Detta bland annat 

genom beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017. 

Genom ledning av arbetet i arbetsgrupperna och styrgruppen ansvarar förvaltningen för 

detta arbete. De andra berörda förvaltningarna är park- och naturförvaltningen, 

fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och kretslopp och vatten. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.3, 3.2.5 och 3.4.1. 

5.2.9 Bidra till stadens strategiska stadsplanering 

Uppdraget bygger på kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion 

samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige 

styrande dokument inom området. 

Nämnden ska aktivt bidra till stadens strategiska stadsplanering. 

Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhället och regionen i 

samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter."  

Som komplement till vårt uppdrag att svara på andra förvaltningars remisser så ska vi 

således genom vår sakkunskap och deltagande i lämpliga projekt, forum, arbetsgrupper, 

möten i planprocessen samt god dialog och samarbete med andra förvaltningar bidra till 

stadens strategiska stadsplanering. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2 och 3.4.1. 

5.2.10 Svara på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika 

ansvarsområden 

Uppdraget bygger på kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion 

samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige 

styrande dokument inom området. 

Nämnden ska aktivt bidra till stadens strategiska stadsplanering. 
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Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhället och regionen i 

samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter."  

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. 

När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som 

information. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2. 

5.2.11 Svara på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområde 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter, prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter 

samt miljöövervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och 

foderområdet. Ansvaret gäller med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige 

uppdragit åt annan nämnd såsom strandskydds- och bevarandeuppgifter som 

byggnadsnämnden ansvarar för. 

Nämnden ska föra kommunens talan hos länsstyrelsen, domstol eller annan 

prövningsinstans inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt därtill hörande föreskrifter." 

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. 

När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som 

information. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.6, 3.3.3 och 3.3.4 

5.2.12 Svara på remisser inom miljötillsynens ansvarsområde 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter, prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter 

samt miljöövervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och 

foderområdet. Ansvaret gäller med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige 

uppdragit åt annan nämnd såsom strandskydds- och bevarandeuppgifter som 

byggnadsnämnden ansvarar för. 

Nämnden ansvarar för uppgifter inom närliggande övriga områden som enligt lag eller 

annan författning som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet i lagstiftning såsom strålskyddslagstiftningen och lag 

om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot internationella hot 

mot människors hälsa. 

Nämnden ska föra kommunens talan hos länsstyrelsen, domstol eller annan 

prövningsinstans inom nämndens verksamhetsområde. 

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. 

När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som 

information. 
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Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 

3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 och 3.3.4 

5.2.13 Svara på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas 

ansvarsområde 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter, prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter 

samt miljöövervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och 

foderområdet. Ansvaret gäller med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige 

uppdragit åt annan nämnd såsom strandskydds- och bevarandeuppgifter som 

byggnadsnämnden ansvarar för. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för det som ankommer på kommunen 

gällande tillstånd, registrering, tillsyn, kontroll och administrativa ingripande enligt 

alkohollag och lag om tobak och liknande produkter. Nämnden har ansvar för 

utbildning kopplat till alkoholtillstånd. 

Nämnden ska föra kommunens talan hos länsstyrelsen, domstol eller annan 

prövningsinstans inom nämndens verksamhetsområde." 

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. 

När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som 

information. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3 och 3.3.4 

5.2.14 Avge yttranden till Spelinspektionen i ärenden om licensgivning 

enligt spellag, spelförordning och tillståndsgivning enligt lag om 

anordnande av visst automatspel 

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter, prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter 

samt miljöövervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och 

foderområdet. Ansvaret gäller med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige 

uppdragit åt annan nämnd såsom strandskydds- och bevarandeuppgifter som 

byggnadsnämnden ansvarar för. 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för det som ankommer på kommunen 

gällande att avge yttranden till Spelinspektionen i ärenden om licensgivning enligt 

spellag, spelförordning och tillståndsgivning enligt lag om anordnande av visst 

automatspel. 

Nämnden ska föra kommunens talan hos länsstyrelsen, domstol eller annan 

prövningsinstans inom nämndens verksamhetsområde. 

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. 

När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som 

information. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3 och 3.3.4 
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5.2.15 Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätt utveckla och ha ett aktivt 

samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, 

näringsliv) 

Uppdraget bygger på kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: 

"Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö och 

hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling. 

Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 

inom kommungemensamma frågor som exempelvis 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. 

Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhället och regionen i 

samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter." 

För att genomföra ovanstående kommer respektive avdelning i samband med 

verksamhetsplaneringen ta fram sina respektive strategier för detta uppdrag. Uppdragen 

och behoven är av olika karaktär och arbetssätten behöver därför anpassas till detta. 

Samordning mellan avdelningarna kommer också framgå av dessa strategier. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål. 

5.2.16 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och 

IT (DigIT) 2021–2023 

Detta är ett kontinuerligt pågående uppdrag som alla förvaltningar och bolag i staden 

förväntas inkludera i sitt arbete. Arbete pågår för att ta fram stadengemensamma 

styrande dokument för digitalisering och IT. Hittills finns följande beslut i 

kommunfullmäktige: 

Den 10 september 2020 beslut om Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT och 

den 15 oktober 2020 beslut om Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 

2020-2021. 

Under 2020 tog förvaltningen fram nämndens första plan för digitalisering och IT. 

Denna plan kommer att revideras inför 2022 och utgöra en bilaga till nämndens budget. 

Arbetet kommer bedrivas enligt beskrivning i planen. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål eftersom en ökad digitalisering 

skapar möjligheter till effektivare arbetssätt för chefer och medarbetarna och framförallt 

för dem som vi är till för. 

5.2.17 Genomföra miljö- och klimatnämndens HR-plan 2021–2023 

Att ha ett systematiskt arbete inom HR-områdets alla delar är ett kontinuerligt pågående 

uppdrag som alla förvaltningar och bolag i staden förväntas inkludera i sin verksamhet. 

Arbetet ska bygga på de lagkrav som finns och på de styrande dokument som finns i 

Göteborg inom området: 

• Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap  

• Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap  

• Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023  

• Samverkan Göteborg  

• Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. 
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Sedan några år tillbaka tar förvaltningen fram nämndens HR-plan. Denna sammanfattar 

det arbetet som behöver göra på förvaltningen för att säkerställa god arbetsmiljö och 

hälsa på arbetsplatsen, hur kompetensförsörjning samt likabehandling ska hanteras på 

förvaltningen. 

Arbetet kommer bedrivas enligt beskrivning i planen. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål men extra viktigt för målen 

3.2.7, 3.4.2, 3.4.3 och 3.4.4 

5.3 Uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens egna uppdrag i 

budget 2022 

Förvaltningen skulle vilja föreslå att förvaltningen under 2022 får i uppdrag att 

genomföra de 23 uppdrag som presenteras nedan. 

De första åtta (5.3.1 - 5.3.8) är alla uppdrag av den karaktär att förvaltningen bedömer 

att det är passande att kommunfullmäktige riktar dessa uppdrag till miljö- och 

klimatnämnden. Några av dem är fortsättning på pågående uppdrag som 

kommunfullmäktige har riktat till nämnden, några har omformulerats och fått en annan 

inriktning/fokus och några är nya uppdrag. Om kommunfullmäktige väljer att inte rikta 

ett eller flera av dessa uppdrag till nämnden, så föreslår förvaltningen att nämnden i 

samband med beslut om budget för 2022 riktar dem till förvaltningen. 

Uppdrag 5.3.9-5.3.23 är uppdrag som förvaltningen bedömer är passande att nämnden 

riktar till förvaltningen att genomföra under 2022. Också här är några av de föreslagna 

uppdragen är fortsättning på pågående uppdrag, några har omformulerats och fått en 

annan inriktning/fokus och några är nya uppdrag. Uppdragen i denna kategori är av 

karaktären att de inte direkt utgör ett väl definierat grunduppdrag enligt reglementet, 

men samtliga ryms förstås inom ramen för reglementet. Med andra ord de är möjliga att 

prioritera bort om nämnden så finner är passande. Alternativt omformulera eller ändra 

ambitionsnivån på.  Det ska dock noteras att de alla har sin grund i nämndens uppdrag 

enligt reglementet och att flera är av karaktären utvecklingsuppdrag som 

förvaltningsledningen ser behov av att genomföra med syfte att öka grad av 

måluppfyllelse, arbeta effektivare, hushålla med de tillgängliga resurserna och skapa 

förutsättningar för en god arbetsmiljö och hälsa hos förvaltningens medarbetare och 

chefer. 

Av de korta beskrivningarna nedan framgår det om de är nya uppdrag eller om det är 

tidigare riktade uppdrag som bör fortsätta i någon form. Det ges också en kort bakgrund 

till varför uppdraget är relevant fatt genomföras och i vissa fall en kort beskrivning av 

hur de kommer att genomföras. Avslutningsvis framgår det vilka mål som uppdraget 

ska bidra till att de nås. 

5.3.1 Insatser mot invasiva främmande arter i Göteborgs Stad 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag 

Uppdraget har sin utgångspunkt i förordningen för invasiva främmande arter 

(2018:1939). 

Det har under de senaste åren identifierats ett behov i staden av att förtydliga vilket 

ansvar och vilka roller stadens olika förvaltningar och bolag har i förhållande till den 

aktuella förordningen. Med detta som utgångspunkt ska det inom ramen för uppdrag 

utvecklas effektiva arbetssätt, och därunder former för samverkan och samordning. 

Miljöförvaltningen bör leda detta arbete och det ska genomföras i samverkan med andra 

berörda förvaltningar och bolag, vilka primärt är park- och naturförvaltningen, 
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fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, lokalförvaltningen, kretslopp- och vatten, 

trafikkontoret och Renova. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.3, 3.2.5, 3.3.2 och 3.4.1. 

5.3.2 Gemensam hantering av miljödata i staden 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag 

En ny miljöstyrning håller på att införas i Göteborgs Stad, med ett nytt miljö- och 

klimatprogram och ett miljöledningssystem som ska användas som ett verktyg för att 

kunna nå målen i det nya programmet. Miljöförvaltningen är ett centralt nav i att ta 

fram, implementera och driva samt samordna miljöstyrningen. Miljöförvaltningen 

ansvarar också för en stor del av stadens miljöövervakning. Både inom miljöstyrningen 

och miljöövervakningen samverkar vi med andra förvaltningar och bolag och ser ett 

stort värde i att kunna hantera stadens miljödata i ett gemensamt eller ett par 

gemensamma system. 

I Göteborgs Stads budget för 2021 framgår vilka prioriteringar som politikerna har 

beslutat om ska styra vårt arbete med digitalisering. Här framgår bland annat att: 

”Staden behöver ta vara på digitaliseringens möjligheter som förenklar administration 

och som skapar utrymme för stadens chefer och anställda att fokusera på sina 

huvuduppgifter. Ökad digitalisering bidrar även till öppenhet och transparens för 

göteborgarna.” Konkret till miljö- och klimatnämnden skriver de också under rubriken 

kvalitativa och tillgängliga data: ”För att Göteborgs Stad ska nå målet om en 

temperaturökning som inte överstiger 1,5 grader behöver stadens alla förvaltningar och 

bolag minska sina utsläpp. Staden behöver samla in och tillgängliggöra miljödata. 

Först när staden har god kännedom om miljötillståndet i staden går det att hitta 

lämpliga åtgärder samtidigt som dataserier gör det möjligt att se om en åtgärd haft 

önskad effekt eller ej. Det ställer också krav på uppföljning och kontroll av stadens 

miljömål för att på så sätt säkra att staden tillsammans arbetar för ett hållbart 

samhälle.” 

Det finns således ett uttalat behov i staden att på ett effektivt sätt samla in, lagra, 

analysera och tillgängliggöra miljödata från och till stadens verksamheter. Under 2021 

undersöks möjliga lösningar för en stadengemensam digital hantering av våra miljödata. 

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för datainsamling, analys och 

tillgängliggörande av data som genereras genom pågående miljöövervakning. Men 

också för de data som nyttjas i uppföljningen av miljö- och klimatprogram och annan 

uppföljning i miljöledningssystemet. Detta förväntas leda till effektivare arbetssätt och 

ökad kvalitet i de miljödata som används i staden, och därmed också i de beslut som 

grundar sig på dessa data. 

Nästa steg är att under 2022 gå vidare och upphandla samt implementera den lösning 

som bedöms vara den bästa lösningen för Göteborgs Stad. I det föreslagna uppdraget 

ska det således ingå att implementera de IT-system för lagring, analys och 

tillgängliggörande av miljödata som identifieras i det nu pågående arbetet. Det ska 

också ingå att säkerställa att dessa tas i användning av alla relevanta aktörer. Vidare ska 

det skapa en organisation för hanteringen av miljödata i staden. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.3, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2 och 3.4.1. 

5.3.3 Implementera efterdebitering av genomförd tillsyn och kontroll 

Detta uppdrag utgör en del av ett tidigare riktat uppdrag till nämnden där det 

ursprungliga uppdraget löd "Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att fortsatt arbeta 

utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt fortsätta arbetet med 
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att implementera efterdebitering". Uppdragsformuleringen har delvis omformulerats för 

att bli ännu tydligare. 

Under 2021 pågår ett utrednings- och utvecklingsarbete för att efterdebitering ska kunna 

implementeras från och med 2023. På nationell nivå har nu förändringar i aktuell 

lagstiftning genomförts och inom samtliga kommuner i landet ska efterhandsdebitering 

av livsmedelskontrollen implementeras senast 2024. Livsmedelsverket inför 

efterhandsdebitering 2022. Även Stockholm planerar för att kunna göra detta från 2022 

för de kontroller som de bedriver. De kommer därmed kunna vara vägledande för hur 

implementeringen ska genomföras. Förvaltningen deltar i förberedande arbete 

tillsammans med Livsmedelsverket och SKR. 

Med utgångspunkt i de erfarenheter som erhålls inom det förberedande arbetet kommer 

förvaltningen därefter att fortsätta arbetet med ett utreda vad som krävs för att införa 

efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen. Därefter 

kommer liknande arbete att genomföras för att motsvarande efterhandsdebitering ska 

kunna implementeras inom miljöbalkens område. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för mål 3.2.2., 3.2.6 och 3.3.3. 

5.3.4 Minskad osund konkurrens och fusk 

Detta är ett pågående uppdrag, som behöver fortsätta också under 2022. Föreslås dock 

att uppdragets titel kortas ned från den som finns i budget 2021 och som lyder "Miljö- 

och klimatnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet att minska fusk och osund 

konkurrens genom bland annat uppsökande tillsyn, kontroll och inspektioner på 

verksamheter med oklar bolagsbildning och kriminell verksamhet" 

Under 2021 pågår ett utvecklingsarbete och detta kommer att behöva fortsätta under 

2022 för att säkerställa effektiva arbetssätt och en robust organisation och samverkan 

såväl internt på förvaltningen som med externa samarbetspartners inom staden och med 

de relevanta nationella myndigheterna. 

Arbetet bedrivs under 2021 projektform och syftar till att utveckla effektiva arbetssätt 

för att bedriva tillsyn och kontroll för att minska fusk och osund konkurrens. Därunder 

såväl arbetssätt för att finna verksamheterna, som hur befintlig lagstiftning tillämpas 

effektivt. I detta inkluderas att fortsätta utveckla de samarbeten som krävs, samt ta fram 

förslag på eventuella organisatoriska förändringar. Det är således resultatet av detta 

utvecklingsarbete som ska implementeras under 2022. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.3 och 3.3.4 

5.3.5 En stadenövergripande miljöövervakningsplan 

Detta är ett pågående uppdrag med titeln "Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att 

leda arbetet med att ta fram en stadenövergripande miljöövervakningsplan", i budget 

2021 som behöver fortsätta också under 2022. 

Arbetet fortlöper enligt plan och ett förslag till plan förväntas att kunna presenteras för 

nämnden tidig höst 2022. 

Arbetet med att ta fram en stadenövergripande miljöövervakningsplan bedrivs i 

projektform. Arbetet kommer också under 2022 att bedrivas i samarbete med relevanta 

aktörer i staden, därunder bland annat förvaltningen för kretslopp och vatten, park- och 

naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret samt fastighetskontoret. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2. 
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5.3.6 Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer 

Detta är ett pågående uppdrag, som behöver fortsätta också under 2022. Förvaltningen 

har dock valt att korta uppdragets titel något. Ursprungsuppdraget lyder: "Miljö- och 

klimatnämnden får i uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 

klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europe" 

Under 2021 vidareutvecklas konceptet klimatkontrakt liksom arbetet inom piloten 

klimatomställningsfunktion. Detta arbete kommer dock inte vara avslutat vid årsskiftet. 

Tvärtom går det förhoppningsvis in i en ny fas i början av 2022 då EU förväntas påbörja 

de första förhandlingarna om "City Climate Contracts" med utvalda städer. 

Också under 2022 kommer det således behövas en fortsatt utveckling av konceptet 

klimatkontrakt på nationell och europeisk nivå, samt att fortsätta arbetet med att 

utveckla och nyttja en klimatomställningsfunktion för att på ett effektivt sätt 

implementera en ny typ av styrning och ledning i staden med syfte att öka takten i 

klimatomställningen. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1 och 

3.3.2 

5.3.7 Stöttning av arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg under 

kommunstyrelsen, med kunskap och fördjupande redovisningar 

inför beslut 

Detta är ett pågående uppdrag, som behöver fortsätta också under 2022 under 

förutsättning att arbetsgruppen (eller motsvarande) fortsätter att existera. 

Förvaltningen kommer fortsätta att bidra med ett löpande, behov- och situationsanpassat 

stöd till arbetsgruppens arbete. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2. 

5.3.8 Representera staden inom Fossilfritt Sverige 

Detta är ett förslag på ett delvis nytt uppdrag. 

Bakgrunden är att kommunstyrelsen den 8 november 2017 beslutade att miljö- och 

klimatnämnden för Göteborgs Stads räkning skulle bedöma och anta utmaningarna 

inom Fossilfritt Sverige. 

Beslutet baserades på ett underlag från miljö- och klimatnämnden (dnr 2017-8774) samt 

ett yrkande från MP, S och V som kommunstyrelsen valde att besluta enligt. 

1. Miljö- och klimatnämnden för Göteborgs Stads räkning bedömer och antar 

utmaningarna inom Fossilfritt Sverige. Både vad gäller de utmaningar där staden 

redan idag uppfyller kraven och de utmaningar som nämnden, själv eller 

tillsammans med annan nämnd eller annat bolag, kan uppfylla inom ramen för 

befintlig verksamhet. 

2. I de fall miljö- och klimatnämnden bedömer att staden bör anta utmaningen men 

inte kan möta ambitionsnivån inom ramen för befintlig verksamhet, ska 

nämnden bereda förslag för beslut i kommunfullmäktige. 

Göteborgs Stad har hittills antagit Klimatväxlingsutmaningen (lägg en intern avgift på 

resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna), 

Solutmaningen (installera solceller och producera egen solel) samt 

Transportutmaningen (sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara 

fossilfria). 
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Några ytterligare utmaningar har i dagsläget inte aviserats från Fossilfritt Sverige. 

I "Kompletterande uppföljning december 2020” föreslås kommunstyrelsen förklara 

uppdraget att anta utmaningar som fullgjort. En anledning är att Fossilfritt Sverige 

ändrat inriktning på sin verksamhet och nu huvudsakligen fokuserar på färdplaner och 

strategier. 

Göteborgs stad är fortsatt en aktör i Fossilfritt Sverige. Förvaltningen föreslår därför att 

nämnden får ett nytt omformulerat uppdrag som handlar om att nämnden ska 

representera staden i Fossilfritt Sverige. Detta skulle innebära att nämnden har en 

naturlig plast i arbetet som bedrivs på nationell nivå och kan därmed använda dessa 

arenor mer aktivt i vårt arbete med att driva på klimatomställningen och därmed bidra 

till att stadens klimatmål kan nås till 2030. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1 och 

3.3.2 

5.3.9 Utveckla arbetssätt för att minska omfattningen av 

livsmedelsbedrägerier 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag. 

Livsmedelsbedrägerier handlar till exempel om försäljning av ommärkta varor (nytt 

datum), om att ge felaktig information om produkter, sälja produkter som innehåller 

otillåtna tillsatser, eller produkter som saknar möjlighet att spåra deras ursprung enligt 

lagstiftningens intentioner, med mera. 

Enligt kontrollförordningen ska vi som kontrollmyndighet genomföra kontroller med 

regelbunden och lämplig frekvens för att identifiera avsiktliga överträdelser av 

livsmedelslagstiftningen, avvikelser som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande 

agerande. 

Som nämnts ovan i kapitel 4.2 genomför revisorer från DG Sante F, EU-kommissionens 

generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, en revision under 2021 med fokus på 

just pågående kontrollarbete för att minska antalet livsmedelsbedrägerier. Deras rapport 

kommer att utgöra ett underlag för att utveckla arbetet med livsmedelsbedrägerier 

framöver på förvaltningen. Redan nu kan nämnas att vi behöver utveckla vår 

kontrollmetodik genom att införa nya, kompletterande kontrollmetoder och 

kompetensutveckling, att vi behöver utveckla sanktioner och åtalsanmälan så att det blir 

verkningsfullt och att vi behöver finna sätt för finansiering av detta arbete. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, .3.2.3, 3.3.3 och 3.3.4. 

5.3.10 Visualisering av miljödata 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag. 

Miljö- och klimatnämnden har som mål att öka miljöövervakningens nytta och relevans, 

så att resultaten från miljöövervakningen används och bidrar till att miljömålen nås (mål 

3.4.1). 

Med utgångspunkt i detta mål och våra uppdrag att genomföra miljö- och 

klimatnämndens miljöövervakningsplan (luft, buller och ekologisk miljöövervakning), 

planen för digitalisering och IT samt uppdraget att ta fram en stadengemensam 

miljöövervakningsplan och implementera en lösning för en gemensam hantering av 

miljödata i staden, behöver vi ta ett helhetsgrepp och arbeta vidare med att visualisera 

miljödata för att öka synergier i staden och nationellt .Till exempelvis utökad 

visualisering av miljödata i kartformat (GIS) eller som öppna data. 
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Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2 och 3.4.1. 

5.3.11 Utveckla arbetssätt för kontroll av material som kommer i kontakt 

med livsmedel 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag 

Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens (2006:804) tillämpningsområde ska 

utvidgas till att omfatta material och produkter avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel från och med den 1 juli 2021. Beslutet innebär att företag som importerar, 

tillverkar, förädlar och distribuerar förpackningsmaterial ska kontrolleras regelbundet. 

Lagändringen innebär en implementering av EU:s förordning 1935/2004. Sverige har 

sedan tidigare inte haft någon utsedd kontrollmyndighet för detta område. Inom 

livsmedelskontrollen ingår sedan tidigare ansvaret att kontrollera användningen av 

förpackningsmaterial. I och med riksdagens beslut har kommunerna i huvudsak utsetts 

att utöva kontroll inom detta område. Kontrollen ska vara planerad och riskbaserad och 

verkningsfull. Kontrollen ska finansieras av avgifter och dessa ska tas ut i efterhand. 

Eftersom området utgör ett nytt kontrollområde så kommer Livsmedelsverket med start 

under 2021 bilda en nationell pilotgrupp bestående av 5-7 kommuner som tillsammans 

med Livsmedelsverket kommer att pröva olika arbetsmetoder och med stöd av detta 

arbete komma med synpunkter och önskemål om innehåll och omfattning av 

Livsmedelsverkets kommande vägledning inom området. Göteborg har anmält intresse 

för att delta i denna grupp och kommer därför påbörja arbetet med att implementera 

detta kontrollområde tidigare än övriga kommuner. 

Åren 2021 och 2022 kommer till stor del att användas till att förbereda för en 

systematisk, planerad, riskbaserad och verkningsfull kontroll. Det innebär att bygga en 

organisation för kontrollområdet. Kartlägga vilka och hur många verksamheter som 

finns i kommunen. Se till att vi har tillräckligt mycket personal med rätt kompetens som 

kan utföra kontrollen samt se till att vi har de tekniska verktyg som behövs som stöd. 

Området kommer att omfattas av efterhandsdebitering som nu införs inom övriga 

livsmedelsområdet med en övergångsperiod. 

Parallellt ses även dagens riskklassningssystem över där även detta område ingår. Det 

nya riskklassningssystemet sak börja användas från och med den 1 januari 2024. Det 

kommer därmed vara en övergångsperiod då vi har olika system för olika områden inom 

livsmedelsområdet. Eftersom lagstiftningen börjar gälla från och med den 1 juli 2021 så 

kommer miljöförvaltningen att hantera klagomål, synpunkter och livsmedelslarm inom 

detta område från den 1 juli i år. Vi planerar att påbörja planerad kontroll på de 

verksamheter med störst risker under 2022. Fullt utbyggd planerad och riskbaserad 

kontroll ska finnas på plats först från och med 1 januari 2024 eftersom vi behöver följa 

den riskklassning som nu arbetas fram. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.3.3 och 3.3.4. 

5.3.12 Utvecklad kommunikation med verksamheter inom 

miljöbalksområdet 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag. 

Företagsklimatet i Göteborg behöver förbättras ytterligare, Detta kan bland annat ske 

genom fortsatt utveckling av våra arbetssätt inom miljötillsynen. En viktigt del i detta 

arbete är att finna effektiva sätt att kommunicera med verksamhetsutövarna i de olika 

delarna av vår tillsyn. Vi vill bland annat säkerställa att vår roll är tydligt så att 

verksamheterna har rätt förväntningar på oss. För att lyckas med detta ska vi finnas i de 
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kanaler där våra målgrupper använder. 

För att kunna ta fram en kommunikationsplan som säkerställer ovanstående har för 

avsikt att genomföra målgruppsanalyser. Med dessa som grund kan vi ta fram en plan 

för hur vi ska kommunicera med verksamhetsutövarna och därmed kunna vara 

proaktiva i vår kommunikation. Under året ska också denna kommunikationsplan 

implementeras. 

Uppdraget bidrar tillmåluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2 och 3.3.3 

5.3.13 Kartläggning av icke anmälningspliktiga verksamheter inom 

hälsoskydds- och miljöskyddsområdet 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag 

Nämnden är skyldig att ha registret över de verksamheter som behöver återkommande 

tillsyn enligt miljöbalken. I dagsläget har förvaltningen inget effektivt sätt att 

kontinuerligt uppdatera detta register för de verksamheter som inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga. Exempel på sådana verksamheter är många av de hygieniska 

verksamheterna. Med ett uppdaterat register kan förvaltningen bedriva en mer effektiv 

tillsyn som dels minskar riskerna för människors hälsa men som också minskar den 

osunda konkurrensen i de aktuella branscherna. 

Under 2021 arbetar förvaltningen med att utveckla arbetssätt för att på ett effektivt sätt 

kunna hitta icke anmälningspliktiga verksamheter, och hur vi ska arbeta för att hålla vårt 

register uppdaterat. Detta arbete bör fortsätta 2022 då själva kartläggningen ska 

genomföras. 

Uppdraget bidrar tillmåluppfyllelse för målen 3.2.6, 3.3.3 och 3.3.4. 

5.3.14 Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya 

förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper 

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag 

Det föreslagna uppdraget handlar om att utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till 

de nya förordningarna om insamling avförpackningar och returpapper. Förslaget bygger 

på uppdrag nummer 5.2.8 i miljöförvaltningens behovsutredning för 2021-2023. 

Miljö- och klimatnämnden har tillsyn över producenternas ansvar för insamling av 

förpackningar och tidningar. Från och med den 1 januari 2021 är det krav på insamlaren 

att ha ett tillstånd för detta (kallat TIS). Det innebär också att man inför fastighetsnära 

insamling (kallat FNI). Från och med den 1 januari 2019 gäller förändringar i 

förordningarna om bostadsnära insamling av förpackningar (2018:1462) och 

returpapper (2018:1463). Målet är att underlätta för hushållen att källsortera 

förpackningar och returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från 

dessa produkter. I korthet betyder förordningen att 2021 ska 60 procent av alla 

bostadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. Från 2025 är 

målet att alla bostäder ska erbjudas den möjligheten. 

Vi behöver utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till dessa nya förordningar. För 

miljöförvaltningen kommer det bland annat innebära att vi ska hantera ärenden där 

fastighetsägare avböjer denna hämtning av förpackningar från TIS. TIS gör en första 

”bedömning” och skickar ärendet till tillsynsmyndigheten om de inte tycker skälen är 

godtagbara för ett undantag. Vi ska alltså bedriva tillsyn och besluta om att man måste 

ha FNI eller ge dispens om vi tycker att skälen är giltiga för att avböja hämtning 

Det har också tillkommit nya krav på digital spårbarhet av avfall. De gäller från och 
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med den 5 juli 2020. I vår roll som tillsynsmyndighet är vi beroende av den nya digitala 

lösningen som Naturvårdsverket för närvarande skapar. Vårt verksamhetssystem 

behöver dock anpassas så att vi kan få tillgång till de uppgifter som vi behöver i 

tillsynen. På förvaltningsnivå behöver vi avsätta resurser för att anpassa 

verksamhetssystemet och på avdelningsnivå behöver vi skapa ett nytt, digitalt arbetssätt 

för denna tillsyn utifrån de nya förutsättningarna. 

Uppdraget bidrar tillmåluppfyllelse för målen 3.2.1 och 3.3.3 

5.3.15 Ta fram en stadenövergripande åtgärdsplan för god vattenkvalitet 

Detta är ett pågående uppdrag. 

En remissversion av åtgärdsplanen kommer att presenteras för nämnden på nämndens 

sammanträde den 20 april 2021. Denna remissversion förväntas att kunna gå ut på 

remiss till relevanta aktörer under sen vår. Remissvaren kommer att analyseras och 

inarbetas i en reviderad version, varefter denna version kommer att presenteras för 

nämnden, för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

När planen är beslutad kommunfullmäktige vilket förhoppningsvis sker under våren 

2022 så kommer arbetet fortsätta som ett "implementera och samordna"-uppdrag. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3 och 3.3.2. 

5.3.16 Implementera och samordna Göteborgs Stads energiplan 

Detta är ett pågående uppdrag, som inför denna behovsutredning har omformulerats för 

att visa att nu ska nästa fas inledas. Det befintliga uppdraget för 2021 lyder "Ta fram 

förslag till en energiplan för staden" 

Arbete bedrivs i nuläget i projektform och ett förslag till plan kommer i juni 2021 att 

presenteras i en remissversion för nämnden. Denna remissversion förväntas därefter gå 

ut på remiss till relevanta aktörer. Remissvaren kommer att analyseras och inarbetas, 

varefter en reviderad version kommer att presenteras för nämnden (sen höst 2021), för 

vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (våren 2022). Så snart 

det finns en beslut i kommunfullmäktige kommer uppdrag att övergå till att fokusera på 

implementering och samordning av planens genomförande i Göteborgs Stad. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2 

5.3.17 Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen 

A2030 

Detta är ett pågående uppdrag. 

Uppdraget går ut på att ta fram och genomföra aktiviteter enligt den regionala 

avfallsplanens lokala bilaga. Syftet med att genomföra dessa aktiviteter är att bidra till 

att målen i avfallsplanen ska nås. Miljö- och klimatnämnden är sammankallande 

ansvarig part för två delmål i den lokala bilagan. Det innebär att vi ska utforma 

samarbetet för att med övriga ansvariga parter ta fram åtgärder och strategier. Vi deltar 

också som ansvarig part i delmålen om fysisk planering. 

Till detta tillkommer att nämnden har ett tillsynsuppdrag för hantering av avfall. Det 

arbetet ingår dock inte i detta uppdrag, utan hanteras i uppdrag 5.2.1 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.3.2 och 3.3.3 
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5.3.18 Vara stadens part i Climate-KIC och Viable Cities 

Climate-KIC och Viable Cities är innovationsprogram med sina fokus inom 

klimatområdet. Climate-KIC på EU-nivå och Viable Cities på nationell nivå. 

Förvaltningen har varit part i Climate-KIC för stadens räkning i flera år och har som led 

i detta samordnat stadens aktiviteter, men har också aktivt medverkat genom att 

samordna de andra aktörerna som är part i Climate-KIC i Västsverige. Climate-KIC har 

nyligen fått ändrat uppdrag och därmed också fokus för sina aktiviteter. Vi kommer 

med anledning av detta att under 2022 ompröva vårt engagemang. 

Viable Cities driver som nationellt innovationsprogram ett fokuserat arbete på att stötta 

de städer som vill gå före i omställningen till klimatneutrala städer. En del i detta är det 

nationella klimatkontraktet som staden signerat. Miljö- och klimatnämnden deltar såväl 

i strategisk utveckling av programmet genom styrelsearbete, och i praktiskt arbete 

genom de projekt vi medverkar i med Viable Cities som ansvarig (Klimatneutrala 

Göteborg 2030, projekt om klimatinvesteringsplaner för städer med flera). 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1 och 

3.3.2. 

5.3.19 Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och 

Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet 

Detta är ett pågående uppdrag. 

Uppdraget går ut på att förvaltningen ska ta ett aktivt ansvar för fokusområdet 

"Fossilfritt Göteborg" i den avsiktsförklaring som staden har tecknat med Chalmers och 

Göteborgs universitet. Därunder fortsätta att utveckla och bedriva samarbete med 

relevanta institutioner på Chalmers och Göteborgs universitet. Detta med syftet att 

säkerställa att förvaltningen har tillgång till ny relevant kunskap och att akademin får 

god insikt i de utmaningar som staden har inom klimatomställningsområdet. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, och 3.3.2. 

5.3.20 Koordinerande arbetet i KIMO och representera staden i 

Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner 

Detta är ett pågående uppdrag. 

Uppdraget har tre delar där respektive deluppdrag har följande innehåll: 

KIMO: Uppdraget går ut på att vara aktiva i detta forum som syftar till nätverkande och 

påverkan med målet att nå renare hav. Förvaltningen deltar i och bidrar aktivt till 

utvecklingen av verksamheten inom KIMO International genom styrelsemöten, årsmöte 

och koordinatorsmöten. Förvaltningen har också en administrativ roll som innebär att 

skicka ut kallelser och skriva protokoll för KIMO Sveriges fyra möten under året. 

Möten som leds av nämndens ordförande. 

Klimatkommunerna: Uppdraget går ut på att stötta de politiker som deltar i nätverket. 

Syftet med nätverket är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 

erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och att sprida goda exempel. Klimatkommunerna är 

också part i innovations-programmet Viable Cities (uppdrag 5.3.17). 

Sveriges miljökommuner: Uppdraget går ut på att stötta de politiker som deltar i 

nätverket. Syftet med nätverket är att vara ett forum där nationell och lokal möts och 

utvecklas. Förbundet ska ideellt främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom 

att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god 

livsmedelskvalitet och god djurhållning. 
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Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1 och 3.3.2 

5.3.21 Förstudie för framtagande av en stadengemensam handlingsplan 

för hantering av förorenade områden ska genomföras 

Detta är ett pågående uppdrag. 

Under 2021 genomförs en förstudie med syfte att ta fram en plan för hur ett arbete med 

att ta fram en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden 

skulle kunna genomföras. Bakgrunden är att länsstyrelsen ställer krav på att alla 

kommuner har en sådan handlingsplan. Förvaltningen bedömer att detta arbete bör 

genomföras i tre etapper: 

1) under 2021 genomförs en förstudie för att planera hur arbetet kan läggas upp, 

2) genomförande av internt arbete på miljöförvaltningen 2022, och 

3) framtagande av en stadengemensam handlingsplan 2023. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.2 och 3.3.3 

5.3.22 Utvecklingsarbete för att säkerställa att all tillståndsgivning, tillsyn 

och kontroll blir gjord med kvalitet 

Detta är ett pågående uppdrag. 

Respektive avdelning tar i samband med verksamhetsplaneringen fram sina respektive 

strategier för detta uppdrag. Uppdragen och behoven är av olika karaktär och 

arbetssätten behöver därför anpassas till detta. Samordning mellan avdelningarna 

kommer också framgå av dessa strategier. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 och 

3.3.4 

5.3.23 Utveckla metodik för analys av de erfarenheter som görs inom 

tillsyns- och kontrollaktiviteter 

Detta är ett pågående uppdrag. 

Att i projektform ta fram och prova en metodik för att systematiskt kunna lära av 

pågående tillståndsgivning, tillsyn och kontroll, och med detta som grund genomföra 

effektiva förändringar i arbetet. Arbetet har inletts under 2021 men kommer att behöva 

fortsätt in i 2022 för att metodiken ska hinna testas, utvärderas och förfinas ytterligare. 

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 och 

3.3.4 
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6 Resursbehov 

Nedan redovisas det samlade bedömda resursbehovet för 2022. Detta utgör underlag för 

prioriteringar och fortsatt planering. Det är inte att betrakta som en budget för 2022. 

6.1 Miljö- och klimatnämnden 

Uppskattade kostnader 2021 

  
Uppskattat behov 

2022 
Budget 2021 Utfall 2020 

Intäkter, tkr 0 0 0 

Personalkostnader, tkr -535 -450 -315 

Övriga kostnader, tkr -150 -141 -80 

Nettokostnader, tkr -685 -591 -395 

En större nämnd och ett tillkommande utskott, som en följd av överflyttningen av 

tillståndsenheten från social resursnämnd till miljö- och klimatnämnden, gör att 

arvodeskostnaderna ökar. Kostnaderna för 2021 är sannolikt för lågt beräknade. 

Bedömt kommunbidragsbehov 2022: 685 tkr 

6.2 Ledning och stöd 

I ledning och stöd ingår förvaltningsledning, stab, HR och övrigt verksamhetsstöd. 

Personalvolym, intäkter och kostnader per organisatorisk enhet 

Belopp i tkr 
Års-

arbetare 
Intäkter 

Personal-
kostnader 

Övriga 
kostnader 

Netto-
kostnader 

Förvaltningsledning 8,8 0 -10 446 -4 000 -14 446 

Stab 6,0 0 -4 510 -260 -4 770 

HR 5,0 0 -3 677 -525 -4 202 

Verksamhetsstöd 41,2 265 -26 552 -26 000 -52 287 

Summa 61,0 265 -45 185 -30 785 -75 705 

Personalvolym, intäkter och kostnader 

  
Uppskattat behov 

2022 
Budget 2021 Utfall 2020 

Personalvolym, årsarbetare 61,0 57,7 57,1 

    

Intäkter, tkr 265 265 1 200 

Personalkostnader, tkr -45 185 -43 325 -38 234 

Övriga kostnader, tkr -30 785 -28 404 -21 198 

Nettokostnader, tkr -75 705 -71 464 -58 232 

Som en följd av att förvaltningen växer, inte minst genom överflyttningen av 

tillståndsenheten, och för att kunna genomföra nuvarande och föreslagna uppdrag, ser 

förvaltningen behov av förstärkning inom IT, HR, kommunikation, juridik och GIS 

(geografiska informationssystem). Exempelvis behövs GIS-förstärkningen för att kunna 

genomföra uppdraget som handlar om visualisering av miljödata. Förväntade 

pensionsavgångar inom förvaltningsledningen påverkar personalvolymen, som för 
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ledning och stöd sammantaget bedöms uppgå till 61 årsarbetare 2022. 

Ökningen av övriga kostnader förklaras med att kostnader har förts om från 

tillståndsenheten till verksamhetsstödet. 

Bedömt kommunbidragsbehov 2022: 75 705 tkr 

6.3 Livsmedelskontroll och tillstånd 

Resursbehovet nedan är en sammanfattning av resursbehovet inom livsmedelskontrollen 

och verksamheten enligt alkohol- och tobakslagstiftningen. Livsmedelskontrollens 

resursbehov beskrivs mer utförligt i bilaga. 

Livsmedelskontroll och tillstånd - Uppskattat behov av heltidstjänster à 800 

timmar 

  Styrd 
Behovs-

prioriterad 
Händelse-

styrd 
Summa 

2022 

Skatte-
finansie-

ring, 
procent 

Trend 
tjänster 

2023-2024 

Livsmedels-
kontroll 

22,3 8,6 5,0 35,9 27 ökande 

Tillstånds-
enheten 

   24,6  

Summa livs 
och 
tillstånd 

   60,5  

Vi ser i stort sett ett oförändrat behov av resurser för vår planerade kontroll för 2022. 

Livsmedelsavdelningens medarbetare och chefer arbetar sedan flera år tillbaka 

systematiskt med utveckling av arbetsprocesser och arbetsmetoder. Till stöd för detta 

arbete har avdelningen två normerande inspektörer på deltid. Det finns en utmaning i att 

klara samtliga kontroller som vi är ålagda att göra, och vi bedömer därför att det finns 

ett fortsatt behov av att utveckla denna funktion. Under 2021 finansieras en 

årsarbetskraft av kommunbidrag. Detta har varit en förutsättning för att kunna utveckla 

och upprätthålla kvalitet och kvantitet i arbetet. Dock ha normerandeuppdraget 

decimerats något då resurser har behövt läggas på uppdraget att kontroller trängsel på 

serveringsställen. 

Det finns några osäkerheter kring behoven för 2022. Livsmedelsverkets översyn av 

riskklassning av livsmedelsanläggningar har skjutits fram och planerat införande 

kommer ske först 2024. Riskklassningsmodellen syftar till att bli en ny och enklare 

modell för ökad likvärdighet i bedömningarna av kontrollbehovet. Då införandet sker 

2024 kommer det innebära att verksamheterna inom livsmedelskontrollen kommer att 

behöva klassas om under 2023. Omfattningen av detta arbete är ännu till viss del oklart, 

men vi kommer att behöva lägga resurser på nya rutiner och uppdatering av vårt 

ärendehanteringssystem. Detta arbete kan inte finansieras av avgifter utan måste vara 

skattefinansierat. Behovet under 2022 handlar om att se över nuvarande riskklassning 

inom vissa branscher, för att säkerställa att kontrolltiden motsvarar behovet av kontroll. 

Den nationella lagstiftningen är nu anpassad utifrån kontrollförordningen som trädde i 

kraft 2019. Under 2021 pågår arbete med att anpassa taxor och arbetssätt kopplat till 

den nya lagstiftningen. Det finns fortfarande en osäkerhet kring hur debitering av annan 

offentlig verksamhet ska ske, som kan komma att påverka våra intäkter. 

Inom livsmedelskontrollen behöver vi utveckla arbetet med livsmedelsbedrägerier, både 

utifrån livsmedelsverkets rekommendationer och som resultat av Sante-F:s revision 
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(EU). För detta arbete behöver vi avsätta resurser 2022. 

Arbete mot osund konkurrens och fusk behöver fortsätta på avdelningen motsvarande 

två årsarbetare, varav en inom livsmedelskontroll och en inom tillståndsenheten. 

Sedan en tid tillbaka har det varit en hög arbetsbelastning på chefer. Samtidigt är flera 

omfattande förändringar på gång inom livsmedelsområdet, såsom efterhandsdebitering, 

ny riskklassning och ett nytt uppdrag inom FCM (material som kommer i kontakt med 

livsmedel). Parallellt pågår även arbetet med arbetsintegrering av tillståndsenheten på 

miljöförvaltningen. Därför finns behov av att förstärka med en verksamhetsutvecklare 

på avdelningen med start hösten 2021. 

Personalvolym, intäkter och kostnader 

  
Uppskattat behov 

2022 
Budget 2021 Utfall 2020 

Personalvolym, årsarbetare 64,5 62,0 39,7 

    

Intäkter, tkr 48 600 47 685 31 485 

Personalkostnader, tkr -41 043 -38 993 -23 497 

Övriga kostnader, tkr -1 950 -5 364 -1 390 

Nettokostnader, tkr 5 607 3 328 6 598 

I det uppskattade personalvolymbehovet för 2022 ingår tre enhetschefer, en 

verksamhetsutvecklare, 35,9 livsmedelsinspektörer samt 24,6 tjänster inom 

tillståndsenheten (omräknat till heltidstjänster). 

Bedömt kommunbidragsbehov 2022: -5 607 tkr 

6.4 Miljötillsyn 

Resursbehovet nedan är en sammanfattning av resursbehovet inom miljötillsynen. 

Resursbehovet beskrivs mer utförligt i bilaga. 

Miljötillsyn - Uppskattat behov av heltidstjänster à 1 000 timmar 

  Styrd 
Behovs-

prioriterad 
Händelse-

styrd 
Summa 

2022 

Skatte-
finansie-

ring, 
procent 

Trend 
tjänster 

2023-2024 

Hälsoskydd 3,7 7,4 10,6 21,7 51 minskande 

Miljöskydd 7,9 3,5 6,2 17,6 26 neutral 

Mark- och 
vattenskydd 

3,0 7,3 10,1 20,4 53 ökande 

Summa 
miljötillsyn 

14,6 18,2 26,9 59,7  

Behovet av tillsyn ökar från cirka 54,2 årsarbetare 2021 till 59,7 årsarbetare 2022. 

Precis som för 2021 finns ett fortsatt behov en årsarbetare för verksamhetsutveckling 

och två administrativa handläggare. Nedan följer en beskrivning av förväntade 

förändringar för respektive enhet. 

Behovet inom hälsoskydd ökar på grund av att vi fortsatt gör en satsning på 

yrkesmässig hygienisk verksamhet med tätare tillsynsintervall för våra ej 

anmälningspliktiga verksamheter. I och med att vi är ute på tillsyn av fler salonger hittar 

vi anmälningspliktiga verksamheter som inte har anmält sig till oss och som vi behöver 
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bedriva tillsyn av. Vi har också gjort om riskklassningen av stadens skolor. Denna 

resulterade i att många av verksamheter fick ett ökat tillsynsbehov och ett tätare 

tillsynsintervall. Vidare har vår satsning på enskilda avlopp under 2020 och 2021 

medfört förhållandevis många förbud och behov av uppföljande inspektioner. Som en 

följd av detta har mängden tillstånd ökat markant. Vi behöver även satsa på riktad 

tillsyn mot fastighetsägare i större utsträckning än vad vi har gjort under 2021, då 

arbetet mot osund konkurrens har visat att det finns olovliga boenden som behöver 

tillsyn. 

Inom miljöskydd ökar tillsynsbehoven svagt inom A, B- och C-verksamheter som en 

följd av att fler verksamheter upptäcks vara både anmälningspliktiga och i vissa fall 

tillståndspliktiga vid vår tillsyn. Omställningen till fossilfria bränslen hos framförallt 

Göteborgs Energi driver också på antalet anmälningsärenden och remissärenden för de 

stora förbränningsanläggningarna. Detta leder sammantaget till att antalet 

anmälningsärenden och remissärenden förväntas öka kommande år. Den uppföljande 

tillsynen förväntas också öka under de kommande åren som en följd av arbetet med God 

tillsyn som bidrar till mer tydlighet och effektivare processer som stöd i bedömning och 

beslutsfattande inklusive uppföljning av fattade beslut. Inom den behovsprioriterade 

tillsynen ser vi ett ökat behov när vi implementerat SKR:s modell för behovsbedömning 

fullt ut. Det är också viktigt att genomföra tillsyn inom denna grupp utifrån ett osund 

konkurrens-perspektiv, då vi ser att det finns många verksamheter som saknar klassning 

och därmed undkommer nödvändig tillsyn utifrån verksamheternas miljörisker. 

Inom mark- och vattenskydds ser vi ett ökat resursbehov under 2022 och framåt inom 

avfallstillsynen. Flera större förändringar har införts inom avfallslagstiftningen och 

ytterligare förändringar kommer att genomföras under 2022. Vi ser därför ett ökat 

resursbehov under 2022 för att utveckla tillsynsmetodik och anpassa handläggningen 

för att kunna hantera ärenden rörande fastighetsnära insamling samt registrering av 

farligt avfall i det nationella avfallsregistret. Inom förorenade områden ser vi under 

2021 början en nedgång i mängden inkommande ärenden. Vi förväntar oss att trögheten 

i byggsektorn kommer att medföra en tillfällig nedgång i planering och uppstart av nya 

bygg- och exploateringsprojekt. Ärendevolymen förväntas minska under perioden, men 

successivt återhämta sig. Nedgången uppvägs av ett resursbehov då vi behöver ta fram 

en handlingsplan för hantering av förorenade områden. Bakgrunden är att länsstyrelsen 

ställer krav på att alla kommuner har en sådan handlingsplan. Syftet är att skapa 

förutsättningar för att arbeta strategiskt med hantering av förorenade områden. Arbetet 

kommer att ta flera år och innefattar inventering, kartläggning och riskklassning av 

områden för att sedan kunna jobba målstyrt och inte enbart exploateringsstyrt med 

framtida saneringar. 

Under innevarande år sker utvecklingsarbete och implementering av tidigare 

förändringsarbete som kommer att fortsätta in i 2022 som påverkar hela avdelningen. 

Det gäller bland annat att etablera och stärka en gemensam syn på vad god tillsyn är. En 

gemensam syn på vad god tillsyn är och hur vi bedriver god tillsyn hjälper oss i de val 

och prioriteringar vi gör i vårt dagliga arbete. Kopplat till arbetet med god tillsyn ska 

beskrivning av samtliga tillsynsprocesser färdigställas och processerna ska 

implementeras i verksamheten för att säkerställa ökad rättssäkerhet och ökad 

effektivitet. 

Hittills har en process av den planerade tillsynens processen tagits fram och en 

implementering har påbörjats. Parallellt med det tas processer fram för den 

händelsestyrda tillsynen . Till dessa kopplas servicemål som tas fram för att stärka 

styrningen mot förvaltningslagens serviceregler. Arbetet med att ta fram den 

gemensamma plattformen, att nå samsyn och arbeta i gemensamma processer sker 

internt genom att ett flertal inspektör arbetar del av sin tid med nämnda 
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verksamhetsutveckling. Det behöver således tillföras medel för att fortsätta 

verksamhetsutveckla miljötillsynen. 

Vi fortsätter vår sedan tidigare fokusering på att minska osund konkurrens i staden. Vi 

bedömer att vi utöver det arbete som sker mot osund konkurrens inom den ordinarie 

miljötillsynen behöver tillföras resurser motsvarande två årsarbetare. Slutligen ser vi ett 

fortsatt behov av administrativt stöd till avdelningen motsvarande som minst 1,6 

årsarbetare. 

Personalvolym, intäkter och kostnader 

  
Uppskattat behov 

2022 
Budget 2021 Utfall 2020 

Personalvolym, årsarbetare 65,3 62,0 65,1 

    

Intäkter, tkr 39 180 38 450 37 724 

Personalkostnader, tkr -42 679 -40 155 -38 187 

Övriga kostnader, tkr -920 -900 -522 

Nettokostnader, tkr -4 419 -2 605 -985 

I det uppskattade personalvolymbehovet för 2022 ingår tre enhetschefer, två 

administratörer (1,6), en verksamhetsutvecklare och 59,7 miljöinspektörer (omräknat till 

heltidstjänster). 

Bedömt kommunbidragsbehov 2022: 4 419 tkr 

6.5 Stadsmiljö 

Personalvolym, intäkter och kostnader 

  
Uppskattat behov 

2022 
Budget 2021 Utfall 2020 

Personalvolym, årsarbetare 43,0 41,0 37,8 

    

Intäkter, tkr 3 600 5 304 9 092 

Personalkostnader, tkr -30 724 -29 086 -23 284 

Övriga kostnader, tkr -7 500 -6 976 -5 380 

Nettokostnader, tkr -34 624 -30 758 -19 572 

Intäkterna minskar på grund av att förvaltningen inte längre erbjuder miljödiplomering, 

som tidigare var en intäktsfinansierad verksamhet. I samband med implementeringen av 

det stadengemensamma miljöledningssystemet avvecklas miljödiplomeringen. 

Personalvolymen behöver utökas med en visstidstjänst för arbete med indikatorer 

kopplade till miljö- och klimatprogrammet (uppdrag 5.1.7 ovan). Vidare behöver den 

fortsatta verksamhetsutvecklingen förstärkas. 

För att genomföra uppdraget gällande gemensam hantering av miljödata i staden 

behöver ett digitalt system tas fram (uppdrag 5.3.2 ovan). Kostnaden bedöms 2022 

uppgå till cirka en miljon kronor. 

Bedömt kommunbidragsbehov 2022: 34 624 tkr 
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6.6 Sammanställning 

Personalvolym, intäkter och kostnader per organisatorisk enhet 

Belopp i tkr 
Års-

arbetare 
Intäkter 

Personal-
kostnader 

Övriga 
kostnader 

Netto-
kostnader 

Miljö- och klimatnämnden  0 -535 -150 -685 

Ledning och stöd 61,0 265 -45 185 -30 785 -75 705 

Livsmedelskontroll 64,5 48 600 -41 043 -1 950 5 607 

Miljötillsyn 65,3 39 180 -42 679 -920 -4 419 

Stadsmiljö 43,0 3 600 -30 724 -7 500 -34 624 

Summa 233,8 91 645 -160 166 -41 305 -109 826 

Personalvolym, intäkter och kostnader 

  
Uppskattat behov 

2022 
Budget 2021 Utfall 2020 

Personalvolym, årsarbetare 233,8 222,7 199,7 

    

Intäkter, tkr 91 645 91 704 79 501 

Personalkostnader, tkr -160 166 -152 009 -123 517 

Övriga kostnader, tkr -41 305 -41 785 -28 570 

Nettokostnader, tkr -109 826 -102 090 -72 586 

Det bedömda behovet enligt denna behovsutredning visar på en sammanlagd 

nettokostnad, och därmed på ett kommunbidragsbehov, som uppgår till närmare 110 

miljoner kronor. Enligt stadens budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023 är miljö- och 

klimatnämndens kommunbidragstilldelning för 2022 knappt 97 miljoner kronor. Sett ur 

den synvinkeln är verksamheten enligt denna behovsutredning alltså underfinansierad 

med 13 miljoner kronor. De verksamhetsnomineringar som förvaltningen föreslår i 

kapitel 7 nedan och i ett separat ärende bedöms kosta drygt sex miljoner kronor. 

Om en utökning av nämndens kommunbidrag inte är möjlig behöver prioriteringar 

göras i nämndens budget för 2022. 
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7 Verksamhetsnominering 2021 

Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med 

att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering ska beslutas i april 

månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 

stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad. 

Utifrån slutsatserna i den här behovsutredningen föreslår förvaltningen att miljö- och 

klimatnämnden nominerar följande områden: 

• Gemensam hantering av miljödata i staden (uppdrag 5.3.2 ovan) 

• Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer (uppdrag 5.3.6 ovan) 

• Minska omfattningen av livsmedelsbedrägerier (uppdrag 5.3.9 ovan) 

• Visualisering av miljödata (uppdrag 5.3.10 ovan) 

• Utveckling av nya indikatorer kopplade till miljö- och klimatprogrammet 

(uppdrag 5.1.7 ovan) 

Nomineringarna beräknas sammanlagt kosta cirka 6,3 miljoner kronor. 

Verksamhetsnomineringarna utgör ett separat ärende på nämndens sammanträde den 20 

april (diarienummer 2021-5102). 


