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Information om arbetet med Citysamverkan
och föreningens verksamhetsplan för 2020
Den ideella föreningen Citysamverkan bildades 2018 och består av de fyra parterna
Göteborgs Stad samt centrumorganisationerna Avenyn Paradgatan AB, Innerstaden
Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening.

Föreningens syfte är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig gemensam hantering
av strategiska frågor i samverkan med stadens fastighetsägare och handel, i syfte att på ett
hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare
och turister, samt attrahera människor och företag till regionen. Det långsiktiga målet med
föreningsmedlemmarnas samverkan är att skapa en ökad samhällsnytta till gagn för såväl
medlemmarna som Göteborgs invånare.
Göteborgs Stad har under lång tid samverkat med centrumorganisationer, främst kring
frågor som rör en ren, snygg och trygg stad. Den numera nedlagda
samverkansorganisationen Trygg, vacker stad fyllde tidigare rollen att ta hand om både
administrationen av samverkan såväl som en del av de projekt som genomfördes i
samverkan. Numera är det förvaltningarna som var och en behöver inkorporera insatserna
inom Citysamverkan i respektive verksamhet och samordna projekten med övriga
förvaltningar. Trafikkontoret har det så kallade kontaktdirektörskapet sedan Trygg,
vacker stad lades ner, vilket innebär att förvaltningen är vägen in till övriga Staden för
Citysamverkan.
Som förvaltare av gator och många allmänna platser i centrala Göteborg är
trafiknämndens roll i Citysamverkan av stor betydelse. Flertalet av de frågor som
återfinns i Citysamverkans verksamhetsplan för 2020 (se bilaga) ligger inom
trafiknämndens verksamhetsområde. De prioriterade samverkansområdena som
verksamhetsplanen lyfter är:
•
•
•
•
•

Utveckling av platser och stråk
Temporära platsskapande åtgärder, t.ex. under byggtid
Trafik och citylogistik
Trygghet och säkerhet
Rent och snyggt

Trafikkontoret kommer under våren att presentera för trafiknämnden ett förslag på hur
staden kan arbeta inom Citysamverkan framåt.
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Bilagor
Göteborg Citysamverkan Verksamhetsplan 2020

Kerstin Elias

Nils-Gunnar Ernstson

Avdelningschef
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