Ärende 2.2.5

Kommunstyrelsen 2 september 2020

Yrkande (D) 28 augusti 2020

Dnr 0953/20

Yrkande ang Påverkansagenda Göteborgs Stad
I kommunstyrelsen:
1. Tjänsteutlåtandets beslutssats 1 bifalles
2. Tjänsteutlåtandets beslutssatser 2, 3 och 4 avslås.
3. Arbetet med Påverkansagenda Göteborgs Stad avbryts.
4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samarbete med Göteborgs Stadshus avveckla
Gothenburg European Office och överföra EU-bevakningen till Stadsledningskontoret.
5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att
-

utvärdera vilka samarbeten, partnerskap, vänortsutbyten, nationella, regionala
och internationella projekt som gett mätbara effekter samt redovisa dessa
utvärdera vilka samarbeten som kan samordnas med de regionala aktörerna
avveckla övriga

Yrkandet
Av tjänsteutlåtandet framgår att Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens
kommunalförbund och Göteborgs Stad driver samma agenda i till exempel infrastruktur-,
näringslivs- och klimatfrågor, vilka i huvudsak är regionala. Detta innebär ett omfattande
dubbelarbete.
Denna ordning är dyrbar och skapar utsläpp från flygresor som kan undvikas. Genom att minska
på denna typ av verksamhet frigörs resurser till stadens kärnverksamheter och behovet av
klimatpåverkande resor i stadens regi kan minimeras.
Coronapandemin har lärt oss att utnyttja de digitala möjligheterna. Digital omvärldsbevakning
och digitala möten är framtiden.
Vi vill avslutningsvis ifrågasätta rimligheten i att påverkansagendan även gäller politiker
samtidigt som den innehåller ett visst mått av politiska ställningstaganden - på områden där det
inte alltid råder samsyn.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2020-08-14
Ärende nr 2.2.5

Yrkande – Påverkansagenda Göteborgs Stad
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret sammanställer och redovisar stadens samtliga
kostnader: medlemsavgifter, resor, representation samt
personalkostnader för att deltaga i vänortsutbyten, partnerstäder,
medverkan i EU-nätverk, EU-projekt samt andra internationella nätverk.
2. Stadsledningskontoret ser över vilka transnationella projekt som
finansieras av SIDA och upphör med dessa projekt med omedelbar
verkan.

Yrkandet
Under rubriken Internationellt i tjänsteutlåtandet ”Påverkansagenda Göteborgs
Stad” står att läsa:
”Göteborgs Stad har ett omfattande internationellt samarbete. Det sker framförallt
inom ramen för vänortsutbyte, partnerstäder, medverkan i EU-nätverk och andra
internationella nätverk, deltagande i EU-projekt samt andra transnationella
projekt som finansieras av bland annat SIDA.”
Sverigedemokraterna finner det olämpligt att Göteborgs Stad har transnationella
projekt som finansieras av SIDA, då SIDA åtskilliga gånger varit indraga i
vänskapskorruption där pengar avsedda till välgörenhet har gått till helt fel saker.1
Sida har gett pengar till Islamic Relief Worldwide sedan 2005. Åtta år senare
utsågs organisationen till en av Sidas ”strategiska humanitära
partnerorganisationer”. Sedan dess har utbetalningarna skjutit i höjden. År 2010
tilldelades organisationen 19,2 miljoner kronor av svenska skattebetalarnas
pengar. I år får man över 121 miljoner kronor. Totalt har IRW mottagit 761
miljoner kronor från Sida de senaste tio åren.2
Forskarna Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren har
övertygande visat att både Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige
1

https://www.aftonbladet.se/tv/a/294548/en-tredjedel-av-alla-bistand-forsvinner-i-korruption

2

https://www.expressen.se/ledare/svenska-skattepengar-ska-inte-ga-tilljudehat/?fbclid=IwAR0AOMk0uaWIgQuKhT_pY0MS7xwz6pGJI7B9X2djucojrI0ibFZJ4MOF4D
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bör betraktas som en del av det Muslimska Brödraskapet. Så sent som i mitten
av augusti meddelade Sida dock att man inte såg någon anledning att avbryta
samarbetet med organisationerna.
Sverige ger även via SIDA miljoner i bistånd till palestinska kommuner som styrs
av den terrorstämplade organisationen Hamas.3 Våra skattepengar går alltså
delvis till att sprida antisemitism och stödja terror mot civila nere i Israel.
Svenska skattepengar/biståndspengar ska inte gå till antisemitism och judehat.

3

https://www.sydsvenskan.se/2005-10-14/sidapengar-gar-hamas-omraden
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Kommunstyrelsen

Yttrande

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

2020-08-19

Ärende nr 2.2.5

Yttrande angående –Påverkansagenda
Göteborgs Stad
Vårt tidigare ställningstagande att Göteborgs Stad framöver inte ska vara en part i
Västsvenska Arenan gör att vi fortfarande inte ser behovet av att ta fram en
påverkansagenda, vars syfte är att fortsatt legitimera ett stadenövergripande deltagande.
Efter att ha läst förslaget till påverkansagenda har vi inte funnit skäl till att ändra vår
uppfattning. Vi anser också det är svårt att se hur en påverkansagenda förhåller sig till det
polititiska, och vi har synpunkter på valet av en del områden.
Vi rödgrönrosa avser därför att kvarstå vid vår tidigare uppfattning att Göteborgs stad inte
behöver en påverkansagenda.
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Kommunstyrelsen

Nytt yrkande
Särskilt yttrande
2020-08-19

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna

Tilläggsyrkande angående –
Påverkansagenda Göteborgs Stad
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med stadens
påverkansagenda inkludera Göteborgs Stads kontor i Bryssel (GEO) som en
viktig del i arbetet.
2. Bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet
Syftet med Påverkansagendan är att vara en plan för utvecklingen av Göteborgssamhället.
Det är viktigt för staden att tydliggöra strategiska påverkansområden där staden behöver
samla en långsiktig kompetens för utveckling. Göteborgs Stads kontor i Bryssel,
Gothenburg European Office, har som uppgift att representera och marknadsföra staden
som attraktiv och innovativ. Därför är det viktigt att man i det fortsatta arbetet värnar om
Göteborgs Stads kontor i Bryssel som en viktig del i stadens påverkansarbete.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-06-18
Diarienummer 0526/19

Handläggare
Henrik Dahlberg, Lars Ekberg
Telefon: 031-368 05 30, 031-368 05 31
E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se
henrik.dahlberg@stadshuset.goteborg.se

Påverkansagenda Göteborgs Stad
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-11-06 § 826 till stadsledningskontoret att arbeta
fram ett förslag till påverkansagenda från och med 2020 förklaras fullgjort.
2. Påverkansagenda Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, fastställs.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bevaka och vid behov föreslå ändringar i
påverkansagendan.
4. Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att i nära samarbete med
stadsledningskontoret, med utgångspunkt från påverkansagendan och
stadsledningskontorets synpunkter i tjänsteutlåtandet, arbeta fram ett förslag till
organisering och lokalisering av stadens fortsatta omvärlds- och intressebevakning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06 § 826 i enlighet med yrkande från M, S, L och C
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till påverkansagenda från
och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen.
Utgångspunkten för påverkansagendan är styrande program och planer som
kommunfullmäktige beslutat och som har fokus på utveckling Göteborgssamhället samt
förutsättningarna för stadens utveckling.
Syftet med påverkansagendan är att den ska vara en tydlig vägledning för alla som
representerar Göteborgs Stad vilka påverkansområden och påverkanseffekter som är
prioriterade. Alla förtroendevalda och tjänstepersoner som företräder Göteborgs Stad i
sammanhang där vi bidrar till, eller kan påverka, förutsättningar och beslut som har
betydelse för stadens utveckling, omfattas av påverkansagendan.
Avgörande för om vi når de önskade resultat vi pekar ut, är att alla har kunskap om
stadens påverkansområden. Det övergripande målet med påverkansagendan är att bidra
till att Göteborgs Stad prioriterar, kraftsamlar och arbetar strategiskt i samarbetet med
andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå
Påverkansagendan har ingen tidsgräns, den ska uppdateras vid behov vilket kan ske när vi
når prioriterade påverkanseffekter, eller när omvärldsförutsättningarna förändras.
Kommunstyrelsen ansvarar för påverkansagendan och fattar beslut om innehåll och
prioriteringar.
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I stadens budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med
Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktning för stadens internationella
omvärlds- och intressebevakning. Stadsledningskontoret bedömer att detta uppdrag också
bör samordnas med genomförandet av påverkansagendan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Genom att tydligt peka ut vilka påverkanseffekter staden vill uppnå kan verksamheterna
lättare prioritera de insatser de behöver göra. Påverkansagendan kan bidra till förstärkt
samverkan mellan olika delar av stadens verksamheter, därmed blir det enklare för staden
att få effekt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Påverkansagendan i sin slutliga omfattning ska kommuniceras, i första hand internt inom
Göteborgs Stad. Det kommer att medföra kostnader för exempelvis trycksaker. Dessa
bedöms bli av mindre omfattning och kan hanteras inom stadsledningskontorets ram.

Bedömning ur ekologisk dimension

Flera delar i påverkansagendan pekar ut hållbarhetens dimensioner både som prioriterat
påverkansområden, men också i påverkanseffekterna.

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen finns både som prioriterat påverkansområde och i
påverkanseffekterna.

Bilagor
1.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-06 § 826 samt i enlighet med
yrkande från M, S, L och C

2.

Sammanställning av styrande program och övergripande mål

3.

Förslag till påverkansagenda för Göteborgs Stad
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Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till påverkansagenda för Göteborgs Stad.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06 § 826 i enlighet med yrkande från M, S, L och C
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till påverkansagenda från
och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen.
I olika sammanhang har det blivit alltmer tydligt att Göteborgs Stad har behov av en
påverkansagenda, det vill säga ett dokument som dels kommunicerar till omvärlden vilka
de viktigaste utvecklingsfrågorna är för staden, samt fungerar som ett stöd för de personer
som representerar Göteborgs Stad i olika sammanhang.
Göteborgs Stad finns representerat i nätverk och projekt i Göteborgsregionen, Västra
Götalandsregionen, nationellt, EU samt internationellt. Det har avgörande betydelse för
vårt fortsatta arbete att nå resultat som bidrar till stadens utveckling att förtroendevalda
och tjänstepersoner har en tydlig bild av, och kan kommunicera, stadens prioriterade
utvecklingsområden samt vilka effekter vi vill nå inom dessa.
Påverkansagendan är inte ett styrande dokument i linje med stadens riktlinjer för styrande
dokument. Påverkansagendan redovisar prioriterade påverkansområden och
påverkanseffekter med utgångspunkt från befintliga styrande dokument.
Göteborgsregionens kommunalförbund
Inom ramen för samarbetet i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) finns drygt
60 olika regionala nätverk, Mer än 100 personer representerar Göteborgs Stad i dessa och
de har uttalat ett tydligt behov av en samlad bild av vad Göteborgs Stad vill uppnå i det
regionala samarbetet. Det saknas övergripande mål, eller budskap, för Göteborgs roll och
prioriterade behov i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

En återkommande återkoppling till staden är att våra representanter i dessa sammanhang
upplevs ge olika budskap.
De prioriterade utvecklingsfrågorna för GR, Strategisk inriktning 2020 – 2023, är
-

Fysisk planering
Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

GR konstaterar att mycket talar för att Agenda 2030 kommer att vara den gemensamma
strategiska plattformen, från global till lokal nivå, under det kommande decenniet.
Västra Götalandsregionen
Motsvarande situation som beskrivs om arbetet i GR, finns också i stadens medverkan i
regionala nätverk inom Västra Götalandsregionen (VGR). Även här saknas ett
övergripande mål för vår regionala medverka.

I januari 2019 startade VGR sitt arbete att formulera en ny regional utvecklingsstrategi,
RUS, som ska ersätta den nuvarande VG2020. Förslaget ska remissbehandlas under
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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sommaren 2020 och beräknas kunna antas av regionfullmäktige i början på 2021.
Stadsledningskontoret har samordnat det interna arbetet att ta fram underlag till Västra
Götalandsregionens förslag till ny regional utvecklingsstrategi, VG2030.
VGR har i förslaget formulerat ett övergripande mål, fyra långsiktiga prioriteringar samt
fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Parallellt med remissbehandlingen kommer en
hållbarhetsbedömning att göras av remissutgåvan för att tydliggöra hur strategin ska bidra
till Agenda 2030. Resultatet av hållbarhetsbedömningen ska tillsammans med inkomna
remissvar vara ett underlag inför beslut om den slutliga strategin.
Det övergripande målet:
Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart
samhälle.
De långsiktiga prioriteringarna:
-

Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande
Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant
Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet
Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning

De tvärsektoriella kraftsamlingarna:
-

Fullföljda studier
Digitalisering
Elektrifiering
Cirkulära affärsmodeller

Nationellt
Göteborgs Stad har sedan flera år deltagit i Almedalsveckan inom ramen för
”Västsvenska Arenan”, som är en bred samverkan där flera olika organisationer samlas i
ett gemensamt program, på en gemensam plats. Slutsatsen från utvärderingen av stadens
medverkan 2019 är att Göteborgs Stad inte framstår som en samordnad aktör, vilket beror
på att staden inte har samsyn om vilka frågor som vi ska driva som stad. Dessutom
konstaterar utvärderingen att såväl Västsvenska Arenan som Almedalen är i ett vägval.
Flera av de organisationer som medverkat i Västsvenska Arenan ser över omfattningen på
sitt fortsatta deltagande. Andra regionala samverkansformer i Almedalen, som
Öresundshuset, avslutar sitt deltagande.

Inriktningen för Göteborgs Stads medverkan på den Västsvenska Arenan ska utgå från
prioriteringarna i den påverkansagenda för staden som redovisas i detta ärende.
Almedalsveckan 2020 är inställd på grund av corona-pandemin. Det är för närvarande
oklart om, och under vilka former, den återkommer 2021.
Internationellt
Göteborgs Stad har ett omfattande internationellt samarbete. Det sker framförallt inom
ramen för vänortsutbyte, partnerstäder, medverkan i EU-nätverk och andra internationella
nätverk, deltagande i EU-projekt samt andra transnationella projekt som finansieras av
bland annat SIDA.
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4 (8)

Angränsande ärenden
Handlingsplanen för Gothenburg European Office
I enlighet med Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för internationellt samarbete
(dnr 1324/16), stödjer stadsledningskontoret kommunstyrelsen i samordningen av stadens
arbete med omvärlds- och intressebevakning. Gothenburg European Office, GEO,
ansvarar för omvärlds- och intressebevakningen gentemot EU:s institutioner.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-03 §743 om inriktning för internationell omvärldsoch intressebevakning.

Inriktningen utgår idag från följande tematiska övergripande bevakningsområden:
1. Klimat, miljö och energi; klimatneutralitet, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och
avfallsregler.
2. Sociala frågor och folkhälsa; kompetensförsörjning, arbetsmarknad, integration och
arbetet mot radikalisering.
3. Mobilitet och infrastruktur; stadstrafik, alternativa bränslen, uppkopplade fordon och
TEN-T.
Dessutom finns ett horisontellt bevakningsområde; Digitalisering, smarta städer,
forskning och innovation
Kommunstyrelsen behandlar varje år en handlingsplan som tas fram av GEO och dess
Advisory Board, som leds av stadsledningskontoret. Syftet med handlingsplanen är att
konkretisera inriktningsbeslutet om vilka övergripande områden staden prioriterar i sin
omvärlds- och intressebevakning i Bryssel.
Förslag till handlingsplan 2020 behandlades av kommunstyrelsen 2020-04-22 § 388, och
återremitterades till stadsledningskontoret för att tillfoga ett nytt område med rubriken
”Näringsliv och sysselsättning”.
Stadsledningskontoret bedömer att handlingsplanen ligger i linje med den föreslagna
påverkansagendan.
Uppdrag i budget 2020
I stadens budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med
Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktning för stadens internationella
omvärlds- och intressebevakning. Det uppdraget redovisas senare i år.

Stadsledningskontoret bedömer att det finns ett behov att samordna detta uppdrag med
genomförandet av påverkansagendan och föreslår kommunstyrelsen att hemställa till
Stadshus AB att i nära samarbete med stadsledningskontoret arbeta fram ett förslag för
stadens samlade omvärlds- och intressebevakning, såväl nationellt som internationellt.
Kommunstyrelsen har också ett uppdrag att påbörja en kartläggning av stadens styrande
dokument med syfte att förenkla och minska antalet program samt genom det öka
efterlevnaden.

Påverkansagenda
Arbetsprocessen för att formulera förslag till påverkansagenda
Stadsledningskontorets förslag till påverkansagenda har tagits fram av en intern
arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar på kontoret samt
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Gothenburg European Office, avdelning stadsutveckling har processlett arbetet.
Därutöver har processledaren har genomgångar med andra förvaltningar och bolag.
Representanter från kontorets ledningsgrupp har varit styrgrupp för arbetet. Under
arbetets gång har förslaget till påverkansagenda redovisats och innehållet testats mot olika
direktörsnätverk, andra interna nätverk samt olika verksamheter. De listade
påverkanseffekterna har formulerats i arbetsgruppen samt i dialogen med andra
verksamheter.
Omvärld
Stadsledningskontoret har studerat hur Malmö stad respektive Västra Götalandsregionen
har utformat sina påverkansagendor. Malmö stad definierar nio påverkansområden och
anger de påverkaneffekter staden vill uppnå på nationell nivå. Västra Götalandsregionen
definierar sex påverkansområden och anger önskade påverkanseffekter framförallt
nationellt, men också på EU-nivå.

Några gemensamma drag från dessa är att de är kortfattade, tydliga samt saknar en
avgränsning i tid. Arbetsgruppen har fått ta del av erfarenheterna från VGR:s arbete med
att uppdatera sin påverkansagenda. De har tidigare haft en tidsgräns, men tar nu bort den
då de upplever att det leder till begränsningar.
Det är också viktigt att en påverkansagenda kommuniceras externt, omvärlden ska veta
vad avsändaren vill.
Innehåll
Göteborgs Stad har ett stort antal styrande dokument som verksamheterna ska ta hänsyn
till i sin verksamhetsplanering. Dessa dokument, främst program och planer som är
antagna av kommunfullmäktige, uttrycker vad som är viktigt för staden att uppnå inom ett
antal prioriterade områden. I arbetet att formulera en påverkansagenda har
stadsledningskontoret valt ut de 19 program och planer som vi har bedömer har
huvudsakligt fokus externt, det vill säga påverkan av förutsättningar i Göteborgssamhället
som har betydelse för stadens utveckling. Vi har valt bort sådana styrande dokument som
vi uppfattar har sitt huvudsakliga fokus intern, det vill säga på utveckling av
organisationen Göteborgs Stad.

Från de valda programmen har vi sammanställt de övergripande målformuleringarna.
Dessa har sedan sorterats efter huvudsakliga utvecklingsområden:
-

definierat utifrån stadens prioriterade utvecklingsområden.
de strategiska utvecklingsområden som GR definierat i sin strategiska plan för
2020 – 2023.
de strategiska utvecklingsområden som Västra Götalandsregionen pekar på i
arbetet att formulera en ny regional utvecklingsstrategi 2021 – 2030.
de strategiska utvecklingsområden EU definierat inför den kommande
budgetperioden 2021 – 2027.

Påverkansagendan är med dessa utgångspunkter indelad i sex påverkansområden:
-

Digital transformation
Ekologisk hållbar utveckling
Social hållbarhet
Samhällsutveckling

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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-

Stadsutveckling
Utbildning och kompetensförsörjning

Inom respektive påverkansområde är de redovisade påverkanseffekterna sorterade under
fem huvudrubriker:
-

Regional politik
Nationell politik
EU-politik
Samordning och samverkan
Lagar och regler

I bilaga 2 listas Göteborgs Stads program och planer, inklusive övergripande mål, som
varit utgångspunkt för påverkansagendan.
Inom respektive påverkansområde har vi listat de önskade påverkanseffekterna. De är
grupperade med utgångspunkt från vad som ska påverkas; regional eller nationell politik,
lagstiftning e t c. Ingen rangordning har gjorts av påverkanseffekterna.
Aktualisering och ansvar
Påverkansagendan har ingen tidsgräns, den ska uppdateras vid behov, vilket kan ske när
vi når prioriterade påverkanseffekter, eller när omvärldsförutsättningarna förändras.

Kommunstyrelsen ansvarar för påverkansagendan och fattar beslut om innehåll och
prioriteringar.
Stadsledningskontoret föreslår att kontoret, i nära samarbete med Göteborgs Stadshus
AB, tar fram ett förslag hur den löpande uppföljningen och genomförande av
påverkansagenda ska organiseras.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets förslag till påverkansagenda utgår från befintliga, av
kommunfullmäktige beslutade, styrande program och planer. I något fall har hänsyn
tagits till pågående revidering. Påverkansagendan tydliggör stadens övergripande mål för
utveckling av de förutsättningar i Göteborgssamhället som har betydelse för stadens
långsiktiga utveckling.
Stadsledningskontoret har i förslaget till påverkansagenda inte gjort någon värdering eller
prioritering av redovisade påverkanseffekter. Det överlämnas till kommunstyrelsen att
värdera.
Kommunstyrelsen har i budget 2020 fått i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs
Stadshus AB, se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och
intressebevakning. Detta uppdrag har en naturlig koppling till genomförande av
påverkansagendan. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen hemställer
till Göteborgs Stadshus AB att i nära samarbete med stadsledningskontoret arbeta fram ett
förslag för stadens fortsatta omvärlds- och intressebevakning såväl nationellt som
internationellt. Det förslag som tas fram bör också värdera den fortsatta organiseringen av
det arbetet, inklusive lokalisering och resursfördelning. Göteborgs Stadshus AB bör i
uppdraget också bedöma vilken roll och uppdrag nuvarande Advisory Board, kopplat till
GEO, kan ha.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Genom att tydligt peka ut vilka påverkanseffekter staden vill uppnå kan verksamheterna
lättare prioritera sina insatser. Påverkansagendan ska bidra till en utvecklad samverkan
mellan olika delar av stadens verksamheter, därmed blir det enklare för staden att få
effekt, vilket leder till en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Helena Mehner

Eva Hessman

Kommunikationsdirektör

Stadsdirektör

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-11-06

Redovisning av uppdrag om ny inriktning för
stadens närvaro på Almedalsveckan 2020 och
framåt
§ 826, 0526/19
Beslut
Enligt yrkande från M, S, L och C:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till påverkansagenda
från och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen.
2. Göteborgs Stad är part i Västsvenska Arenan men deltar i Almedalsveckan i mycket
begränsad utsträckning efter en politisk bedömning utifrån påverkansagendan och
med hänsyn tagen till stadens kostnader för närvaron (Alternativ 1).
3. Göteborgs Stads överenskommelse med övriga parter i Västsvenska Arenan ska gälla
under ett år. Stadens närvaro som part i Västsvenska Arenan och under
Almedalsveckan ska utvärderas på nytt efter gällande överenskommelse för år 2020
har gått ut.
4. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30 § 64 att senast i
september 2019 återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på en ny inriktning
för stadens närvaro på Almedalsveckan 2020 och framåt förklaras fullgjort.

Tidigare behandling
Bordlagt den 9 oktober 2019, § 731 och den 23 oktober 2019, § 769.

Handlingar
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 september 2019.
Yrkande från M, S, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 oktober 2019.
Yrkande från V och MP den 4 oktober 2019.
Yrkande från SD den 4 oktober 2019.

Yrkanden
Daniel Bernmar (V) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från V och MP
den 4 oktober 2019.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 oktober 2019.
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, S, L och C
den 29 oktober 2019.

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag
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Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och
finner att Daniel Bernmars och Martin Wannholts yrkande antagits som motförslag i
huvudvoteringen.

Huvudvotering
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall
till Daniel Bernmars och Martin Wannholts yrkande.”
Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C),
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (7).
Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och
Jessica Blixt (D) röstar Nej (5).
Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1).

Protokollsanteckningar
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat Ja.
Martin Wannholt (D) anmäler vid sammanträdet att D avser inkomma med en
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning
inkommit.
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 oktober 2019.

Reservationer
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet.
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag
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Dag för justering
2019-11-19

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

Yrkande
Särskilt yttrande

Moderaterna, Socialdemokraterna Liberalerna,
Centerpartiet
Kristdemokraterna

2019-10-29

2.2.13

Yrkande angående – Redovisning av uppdrag
om ny inriktning för stadens närvaro på
Almedalsveckan 2020 och framåt
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till påverkansagenda från
och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen.
2. Göteborgs stad är part i Västsvenska Arenan men deltar i Almedalsveckan i mycket
begränsad utsträckning efter en politisk bedömning utifrån påverkansagendan och med
hänsyn tagen till stadens kostnader för närvaron (Alternativ 1).
3. Göteborgs Stads överenskommelse med övriga parter i Västsvenska Arenan ska gälla
under ett år. Stadens närvaro som part i Västsvenska Arenan och under Almedalsveckan
ska utvärderas på nytt efter gällande överenskommelse för år 2020 har gått ut.
4. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30 § 64 att senast i
september 2019 återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på en ny inriktning för
stadens närvaro på Almedalsveckan 2020 och framåt förklaras fullgjort

Yrkandet

Västsvenska Arenan kan utgöra en viktig samlingspunkt för Göteborgs Stads
påverkansarbete både på lokal, regional och nationell nivå. Västsvenska Arenan samlar
kommuner, intresseorganisationer och branschförbund för seminarier, möten och
diskussioner där man synliggör lokala och regionala perspektiv på nationell nivå.
Göteborgs Stads medverkan måste bedömas utifrån förväntad nytta och kostnad för
staden. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt. Göteborgs Stad ska vara en part i
Västsvenska Arenan år 2020 men i mycket begränsad utsträckning. Stadens närvaro ska
utvärderas årligen inför nytt ställningstagande om deltagande följande år.
Stadsledningskontoret konstaterar också bland annat, med utgångspunkt i stadens
utvärdering av årets deltagande liksom framtagna rapporter, att Göteborgs Stad inte
framstår som en samordnad aktör med tydliga budskap. Vi anser det därför vara viktigt
att en påverkansagenda arbetas fram utifrån stadens övergripande intressen på regional
och nationell nivå som anger de områden som staden bör lyfta på Västsvenska Arenan.
Påverkansagendan ska beredas politiskt och beslutas av kommunstyrelsen.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Göteborgs olika mål
De program som ingår i urvalet är de som är giltiga i januari 2020. Urvalet utgår från att i första hand
redovisa de övergripande målformuleringarna i program som har fokus på utveckling av staden och
stadens förutsättningar att bidra till samhällsutveckling. M a o ha vi valt bort program som har fokus
på utveckling av stadens organisation. Dessutom är regler, riktlinjer, handlingsplaner, med något
undantag, ej med.

Program
Göteborgs Stads program för besöksnäringens
utveckling

Mål
Göteborg ska vara ett förstahandsval bland
storstäderna i Europa genom att vara: En av
Europas mänskligaste och mest attraktiva
storstadsregioner att leva och verka i, samt att
besöka.
I en skandinavisk jämförelse ska Destination
Göteborg uppfattas som mer attraktiv än övriga
storstäder att besöka.
2030 har turismen till Destinationen Göteborg
fördubblats.

Göteborgs Stads program för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster

Göteborg ska ha ett attraktivt och varierat
landskap med en bevarad mångfald av djur och
växter.
Kust och hav i Göteborg ska år 2021 ha goda
förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha
god tillgänglighet för rekreation.
Sjöars och vattendrags biologiska, ekologiska,
sociala och kulturhistoriska värden ska bevaras
samtidigt som råvattentillgången säkerställs.
Natur-, kultur- och sociala värden i Göteborgs
odlingslandskap och våtmarker ska bevaras och
utvecklas samtidigt som produktionsförmågan
behålls.
Skogens sociala värden, kulturmiljövärden och
biologiska mångfald ska värnas och utvecklas
samtidigt som den biologiska produktionen
upprätthålls.

Bredbandsstrategin

Bredbandsstrategin är en viktig förutsättning för
att staden ska bli en modern, digital stad. I Stadens
program för e-samhälle anges att den digitala
servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att
den är det naturliga förstahandsvalet. En väl
utbyggd infrastruktur för bredband är en
förutsättning för att detta ska uppnås.

Program för Göteborgs Stads väg mot esamhället

Den övergripande målsättningen är att den digitala
servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att
den är det naturliga förstahandsvalet.
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Göteborgs Stads folkhälsoprogram

Digitaliseringen ska underlätta för boende,
besökare och företag när de erbjuds och använder
stadens tjänster.
- Göteborgs Stad är en öppen stad som delar
med sig av information vilket stimulerar nya
tjänster och produkter.
- Staden kännetecknas av öppenhet och insyn
vilket stärker förtroendet och skapar
möjligheter till delaktighet i det demokratiska
samhället.
- Göteborgs Stad tar tillvara på digitaliseringens
möjligheter och framstår allt mer som en
modern och attraktiv arbetsplats.
- Patienter slipper redogöra för sin
sjukdomshistoria eftersom vårdpersonalen har
fått relevant information från den digitala
patientjournalen.
- Elever får bättre möjligheter att uppnå sina
kunskapsmål med hjälp av digitala redskap som
underlättar i lärsituationen.
- Fler tjänstejobb kan skötas hemifrån vilket ökar
livskvaliteten och sparar resor, tid, pengar och
miljö
I Göteborg har alla god hälsa och den är jämlikt och
jämställt fördelad.
I Göteborg är samhällsplaneringen en
hälsofrämjande process.
I Göteborg har barn och ungdomar trygga och goda
uppväxtvillkor.
I Göteborg finns utbildning som ger förutsättningar
för livslångt lärande.
I Göteborg har alla möjlighet till ett hälsosamt
arbete.
I Göteborg kan människor åldras med god
livskvalitet.
I Göteborg har människor förutsättningar att ta
eget ansvar för sin hälsa och gör det.

Göteborgs Stads friluftsprogram

Göteborg ska vara en stad med ett levande och
varierat friluftsliv för alla.

Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar
stadsutveckling i Göteborg

Sektorsövergripande insatser:
- Fler gröna innovationer och mer grön och
koldioxidsnål affärsutveckling
- Förbättrat affärsmannaskap, ökad lönsamhet,
konkurrenskraft, överlevnadsgrad
- Ökad sysselsättning, fler arbetsplatser, minskad
segregation, ökad inomregional balans
- Forskning och innovation; ny kunskap, nya
arbetssätt och metoder.
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Innovationsprogrammet

Innovation skapar nytta för boende, besökare och
näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart
Göteborg.

Policy och riktlinjer för internationellt
samarbete i Göteborgs Stad (under översyn)

- Göteborg är öppen för världen. Göteborg är en
internationell stad och har alltid välkomnat
människor och influenser utifrån. Det finns
goda förutsättningar att utnyttja stadens
historia och det arbete som pågår kontinuerligt
för att utveckla stadens verksamheter.
Internationellt samarbete är därför en
integrerad del av stadens arbete och kommer
den enskilde invånaren till del genom att det
skapar ett mervärde för Göteborgs Stads
invånare, näringsliv och civilsamhälle.
- Göteborgs Stad har tagit ställning för ett aktivt
internationellt samarbete för att på bästa sätt
tillvarata möjligheter och möta utmaningar.
Samverkan mellan stad, akademi, näringsliv,
och civilsamhälle ger goda möjligheter till ett
framgångsrikt samarbete med omvärlden.
- Göteborg är ett centrum i en europeisk
framtidsregion. Genom ett aktivt internationellt
samarbete strävar staden efter att säkerställa
sin position i ett regionaliserat Europa. Stadens
arbete gentemot och inom EU är och skall vara
en integrerad del i Göteborgs Stads
verksamheter.
- Göteborgs Stad beaktar utvecklingen i
omvärlden i det löpande arbetet inom alla dess
verksamhetsområden. Sverige såväl som övriga
världen påverkar de frågor som staden arbetar
med.
- Det internationella samarbetet är en naturlig
del av visionen om en bärkraftig stad med
konkurrenskraft och hållbar utveckling.
- Göteborgs Stad är en betydelsefull aktör,
främst på den europeiska arenan, som främjar
Göteborgs intressen samt bidrar med goda
erfarenheter och exempel.
- Samtliga verksamheter inom Göteborgs Stad,
inklusive dess direkt och indirekt helägda
aktiebolag ansvarar för att denna policy
efterlevs. Kommunala bolag som inte är
helägda, men där Göteborgs Stad har ett
bestämmande eller betydande inflytande,
stiftelser, ekonomiska föreningar och andra
associationer där Göteborgs Stad utser fler än
hälften av styrelseledamöterna, skall förhålla
sig till denna policy så långt det är möjligt.
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Jämlikt Göteborg

Göteborg ska vara en jämlik stad.
- Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor
- Skapa förutsättningar för arbete
- Skap hållbara och jämlika livsmiljöer
- Skapa förutsättningar för delaktighet,
inflytande och tillit

Klimatstrategiskt program (under översyn)

Begränsad klimatpåverkan – 2050 har Göteborg en
hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.
Delmål:
- Minskade utsläpp av CO2
- Energianvändningen i bostäder ska minska
- Minskad produktionsbaserade utsläpp av
växthusgaser
- Minskade konsumtionsbaserade utsläpp av
växthusgaser.

Kommunikationsplattform

Hållbar stad – öppen för världen

Kulturprogram för Göteborgs Stad

Göteborg år 2021 – en gränslös stad som byggs och
skapas av människor från hela världen.
Kulturens och konstens styrka och tyngd formar en
stad som lockar och förför, där alla vill verka och
bo.
Krafter frigörs genom en mångfald av kulturer,
segregationen smulas sönder.
Nyfikenhet och öppenhet skapar tillit, respekt och
förståelse.

Göteborgs Stads miljöprogram (under översyn)

De 12 miljömålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Ingen övergödning
6. Levande sjöar och vattendrag
7. Grundvatten av god kvalitet
8. Hav i balans samt levande kust och skärgård
9. Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker
10. Levande skogar
11. God bebyggd miljö
12. Ett rikt växt- och djurliv
Sju åtgärdsstrategier:
- Minskad klimatpåverkan
- Ökad andel hållbart resande
- Ökad resurshushållning
- En sundare livsmiljö
- Främjad biologisk mångfald
- Tillgängliga och varierade parker och
naturområden
- Göteborgs Stad som föregångare
4
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Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program

Göteborg är en internationell förebild för förmågan
att samarbeta – i en miljö där människor utvecklas
och trivs. Näringslivet har fullt stöd från staden och
känner stolthet över att verka i en av världens mest
nytänkande storstadsregioner
• Göteborg är en av de storstadsregioner i
Europa som är bäst på att tillvarata kompetens
och attrahera talang.
• Göteborg är en av de storstadsregioner i
Europa som erbjuder bäst förutsättningar för
en hög och hållbar tillväxt.
• Göteborg är en av de storstadsregioner i
Europa som har bäst klimat för företagande och
innovation.
- Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens
- Göteborg är en attraktiv plats att besöka, bo
och verka i
- Göteborg har en fungerande infrastruktur och
god tillgänglighet
- Göteborg erbjuder bra lokaler och
verksamhetsmark i rätt lägen
- I Göteborg är det enkelt att driva företag
- Göteborg stärker näringslivets förutsättningar
för innovation

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

Boende, besökare och företagare upplever att
Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig och effektiv
service som möter deras olika behov.

Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära
storstad

Trafikstrategin fokuserar på tre områden – resor,
stadsrum och godstransporter – som har stor
betydelse för att Göteborg ska nå uppsatta mål och
skapa livskvalitet, konkurrenskraft och en hållbar
utveckling:
Resor – hur vi skapar ett lättillgängligt
regioncentrum där det är lätt att nå viktiga platser
och funktioner oavsett färdmedel och
förutsättningar.
- Stärka resmöjligheterna till, från och mellan
stadens tyngdpunkter och viktiga målpunkter
- Öka tillgången till nära service, handel,
mötesplatser och andra vardagliga funktioner
- Effektivisera användningen av vägar och gator
Stadsrum – hur vi bidrar till mer attraktiva
stadsmiljöer där människor vill bo, arbeta, handla,
studera och mötas.
- Ge gående och cyklister förtur och anpassa
hastigheter efter i första hand gående
- Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där
människor vill vistas och röra sig
5
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- Skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande
gatunät utan barriärer
Godstransporter – hur vi bidrar till att befästa
Göteborg som Nordens logistikcentrum där både
befintliga och nya branscher kan utvecklas och
skapa arbetstillfällen, utan att det inkräktar på
livskvalitet, hållbarhet och tillgänglighet.
- Säkerställa en god framkomlighet för
godstransporter i Göteborg och samtidigt minska
de lokala negativa miljökonsekvenserna
- Samverka regionalt vid lokalisering av
logistikcentraler och transportintensiva
verksamheter
- Stimulera innovationer i samverkan med
akademi och näringsliv
Göteborgs Stads program för
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbete

Barn som växer upp i Göteborg känner sig trygga,
har en god uppväxt, lyckas i skolan och känner
framtidstro.
Människor i Göteborg har goda och jämlika
livsvillkor.
Människor känner sig trygga på platser ute och
inne i Göteborg.
Människor i Göteborg är engagerade och delaktiga
för en lokalt positiv samhällsutveckling.
Människor som riskerar att utveckla en livsstil med
kriminalitet ser alternativ och begår inte brott.
Göteborg är fritt från narkotika och dopning, med
kontinuerligt minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol samt minskande
användning av tobak.
Människor i Göteborg upplever trygghet och
utsätts inte för brott. Våld i nära relationer har
upphört.
Göteborgs Stad är en samarbetsaktör som genom
dialog, samarbete och partnerskap främjar
trygghet och förebygger brott.
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
insatser i Göteborgs Stad utvecklas tillsammans
med samarbetsaktörer på en kunskapsbaserad
grund.
Det är tryggt att ha att göra med Göteborgs Stad.

Vision Älvstaden

Vision Älvstaden med de tre huvudstrategierna
”hela staden”, ”möta vatten” och ”stärka kärnan”
tar ett helhetsgrepp om förvandlingen av ett stort
område i stadens centrum till en levande och
attraktiv innerstad.
Vi ska bygga samman staden över älven, den ska
helas fysiskt och socialt.
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Vatten ska vara närvarande i stadsrummet, det ska
vara en tillgång för alla.
För att möta de utmaningar som vi står inför måste
kunskaperna och idéerna hos alla, stora som små,
tas tillvara och utvecklas.
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FÖRSLAG

Påverkansagenda för Göteborgs Stad
Göteborgs Stad påverkar och påverkas av sin omgivning i ett regionalt, nationellt, europeiskt och
övrigt internationella sammanhang. Beslut som fattas på andra politiska nivåer har stor inverkan på
förutsättningarna för hållbar utveckling, effektiv kommunal verksamhet och välfärd i staden. För att
möta framtida utmaningar är det viktigt att staden påverkar beslutsinstanser på alla nivåer.
Stadens påverkansarbete ska förbättra förutsättningarna för Göteborgssamhället att utvecklas
hållbart. Det innebär ett brett fokus, allt ifrån att påverka beslutsinstanser så att viktiga
infrastrukturinvesteringar förläggs hit, till att skapa rätt förutsättningar för att utveckla
välfärdssektorn.
Ett framgångsrikt påverkansarbete identifierar de frågeställningar som andra aktörer (regionalt och
nationellt) har rådighet över och där det behövs beslut som stödjer stadens arbete att förbättra
förutsättningarna för Göteborgssamhällets utveckling. Påverkan är en del av det dagliga arbetet i
våra möten med externa aktörer, genom de nätverk och organisationer Göteborgs Stad är medlem i,
samt vid större arrangemang med mera. Vi är proaktiva och engagerar oss i sammanhang där vi kan
bedriva påverkan; regionalt, nationellt, europeiskt och övrigt internationella sammanhang. Vårt
påverkansarbete har följande grunder:
-

Vi för vår egen talan
Vi är öppna med vilka vi träffar och vilka frågor vi driver
Vårt budskap blir starkare om det förs fram tillsammans med andra, därför samverkar vi med
parter med samma behov
Vi söker aktivt upp sammanhang där vi kan påverka.
Vi matchar sakkunniga utifrån dem vi ska möta. Stadens förtroendevalda och tjänstepersoner
agerar på olika arenor och nivåer utifrån sina respektive roller

Varför en påverkansagenda?
Påverkansagendan samlar och tydliggör Göteborgs Stads intressen i några strategiska
påverkansområden där staden behöver agera långsiktigt och med ett samlat budskap för att få till
stånd beslut inom prioriterade områden. Genom att konkretisera och förtydliga vårt budskap är
målet att bli mer effektiva och synliga i påverkansarbetet.
Påverkansagendan saknar en tidshorisont. Det är avsiktligt. Den ska kunna revideras när
förutsättningarna för stadens utvecklingsarbete ändras. Kommunstyrelsen fastställer
påverkansagendan.

Kriterier för påverkansagendan
För att ingå i påverkansagendan måste några kriterier uppfyllas. Utvecklingsbehovet ska ha en tydlig
mottagare av budskapet som har rådighet över utvecklingen, det ska också finnas i något av stadens
styrande program eller planer och ska:
-

vara av sådan betydelse att konsekvenserna av att vi inte agerar blir betydande för staden
eller Göteborgsregionen.
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kräva en kraftsamling av stadens resurser för högsta möjliga utdelning.
vara en långsiktig fråga där Göteborgs Stad kan vara uthållig över tid.
vara en fråga som Göteborgs Stad har en reell möjlighet att påverka utfallet av.

De önskade påvekanseffekterna är grupperade i olika beslutsnivåer för att ge en bättre överblick.
Påverkansarbetets resultat är dock beroende av en effektiv samordning av arbetet mellan olika
nivåer eftersom frågorna ofta är överlappande. En fråga på EU-nivå behöver samordnas med arbetet
på nationell nivå, även regionala frågor behöver samordnas med nationella initiativ.

Vem omfattas av påverkansagendan?
Alla förtroendevalda och tjänstepersoner som företräder Göteborgs Stad i sammanhang där vi bidrar
till, eller kan påverka, förutsättningar och beslut som har betydelse för stadens utveckling, omfattas
av påverkansagendan.
Avgörande för om vi når de önskade resultat vi pekar ut, är att alla har kunskap om stadens
påverkansområden. Det övergripande målet med påverkansagendan är att bidra till att Göteborgs
Stad prioriterar, kraftsamlar och arbetar strategiskt i samarbetet med andra aktörer på regional,
nationell, europeisk och övrig internationell nivå.

Påverkansområden för Göteborgs Stad
De förutsättningar som Göteborg Stad har, och som är våra styrkeområden, påverkar vårt val av
påverkansområden. Vi ska värna och stärka dessa för att därigenom skapa långsiktigt hållbara
utvecklingsmöjligheter. Denna påverkansagenda pekar ut de frågor som vi inte har rådighet över
inom respektive påverkansområde, där det krävs regionala, nationella eller beslut på EU-nivå för att
nå målen.
I samtliga påverkansområden agerar Göteborgs Stad för att påverka EU:s arbetsprogram och
utlysningar så att de passar Göteborgs Stads utvecklingsbehov och intressen för utvecklingsprojekt
under programperiod 2021 – 2027. Verksamheter i Göteborgs Stad tar hänsyn till EU-kommissionens
landspecifika rekommendationer till Sverige när projekt och samarbeten planeras.

Digital transformation – detta område omfattar prioriterade utvecklingsbehov där digitalisering i
ökad utsträckning bidrar till effektivisering och utveckling av stadens tjänster och service. Genom att
erbjuda enkla, öppna och efterfrågade tjänster och relevant information blir vi bättre på att möta
behoven hos boende, besökare och näringsliv. Stadens digitala service ska vara så enkel, öppen,
efterfrågad att den är det naturliga förstahandsvalet. Därför vill Göteborgs Stad att
Nationell politik
-

Det kommunala perspektivet och kommunala behoven ska i högre grad styra regeringens och
EU:s fortsatta digitaliseringsarbete. Ett moderniserat och harmoniserat regelverk respektive
översyn av lagstiftning krävs.

-

Det sker en nationell uppföljning av kommunernas och regionernas digitalisering med fokus
på användarnas behov, för att skapa förutsättningar för bättre kommunal service genom
ökad systemintegration mellan kommuner och regioner. Därmed skapas förutsättningar för
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att etablera mer sammanhållna tjänster samt system som blir mer kostnadseffektiva. På sikt
bör den nationella nivån verka för en EU-övergripande driftkompatibilitet.
-

Nationell uppföljning som är mer effektiv för att stödja samordning av utveckling av den
”digitala kompetensen”, d v s de medborgare som har svårare att ta till sig digitala lösningar
behöver stöd för att kunna göra det. Det finns ett behov av en ny standard, en
”tillgänglighetsstandard” för de digitala lösningar som det offentliga utvecklar.

-

Nationella initiativ för att tillgängliggöra öppna data. Trots att Sverige är ett av världens mest
digitala länder, ligger vi långt efter med tillgängliggörandet av öppna data inom offentlig
sektor. Det saknas gemensam struktur och standarder för den information som finns samt
ett nationellt register över prioriterade insatser inom öppna data.

-

Utbildningsystemet, från förskola till högskola samt kompetensutveckling av
yrkesverksamma, stärks för att snabbt kunna anpassas efter de kompetenskrav och behov
den digitala transformationen skapar. Särskilt viktigt är utbildning av ledare i digitalt
ledarskap. Europeiska initiativ på området som till exempel den europeiska digitala
utbildningsplanen ska ta hänsyn till lokala förutsättningar och beslut.

EU-politik
-

Det sker nationella och europeiska satsningar på och stöd till cybersäkerhet, it-säkerhet och
utveckling av nya tekniker för att främja effektiva framtida välfärdsleveranser

-

Det sker fortsatta EU-satsningar på smarta städer, det vill säga utveckling av digitala
lösningar på utmaningar i städer så som resursanvändning och mindre utsläpp, effektivare
stadstransportnät, vattenförsörjning och avfallshantering, effektivare sätt att värma
offentliga byggnader och smart laddinfrastruktur samt den mjuka infrastrukturen som
identitet, serviceregister och digital ärendeinformation.

Samordning och samverkan
-

Det sker en fortsatt utveckling av nationella och internationella arenor med fokus på
utveckling av tydliga gemensamma mål och syften för erfarenhetsutbyten och lärande för
kommun, region, akademi och näringsliv.

-

Nationell styrning, uppföljning och kravställning av systemstöden inom myndigheter och
offentligt finansierade verksamheter med fokus på den mjuka infrastrukturen för att
underlätta interoperabillitet (organisatoriskt, juridisk. ekonomisk och teknisk
interoperabillitet).

Lagar och regler
-

Det sker en översyn av lagstiftning och andra regelverk för att möjliggöra en fortsatt
utveckling av samarbete mellan kommun, region, akademi, näringsliv och civilsamhälle inom
ramen för gemensamma arenor och testbäddar.

-

Nationellt krävs ett proaktivt arbete för att skapa en enhetlig tolkning av lagstiftning som gör
det mer förutsägbart och enklare för kommunerna i arbetet med sin digitala utveckling.
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Det sker en översyn av lagstiftning och andra regelverk för att möjliggöra att den digitala
utvecklingen säkerställs på nationell och europeisk nivå. Utveckling av digitala
välfärdstjänster ställer stora krav på ett säkert utbyte av data och information vilket i
förlängningen bidrar till att stärka tilliten till digitala välfärdstjänster.

Ekologisk hållbar utveckling – detta område omfattar prioriterade utvecklingsbehov med fokus på
att nå målen genom en stad som har en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck är nära noll och har
en hälsosam livsmiljö.
Göteborgs Stad har höga ambitioner inom ekologisk hållbarhet och hållbar stadsutveckling.
Målsättningarna finns i styrande dokument så som miljö- och klimatprogram och översiktsplan, de
utgör grunden för stadens fortsatta arbete att utveckla Göteborg som en ekologiskt hållbar storstad.
En utvecklad samverkan med civilsamhället bidrar med omställning av konsumtionsmönster och
system. Därför vill Göteborgs Stad detta
Nationell politik
-

Med en tydlig nationell och europeisk satsning inom hållbara transporter och logistik kan vi
nå en ledande roll i den globala omställningen. Sveriges ledande fordonskluster finns i
Göteborgsregionen och regionens roll som logistiknav innebär att ett omfattande
transportarbete utförs inom sjöfart, flyg, järnväg samt lastbilstransporter med Göteborg som
nav. Fordons- och transportbranschen har idag ett ambitiöst utvecklingsarbete för
världsledande miljö- och säkerhetsprestanda.

EU-politik
-

Lagstiftning och investeringar inom ramen för ”den gröna given”, som är EU:s färdplan för
miljö- och klimatinsatser fram till år 2050, måste ta hänsyn till städernas förutsättningar för
ekologisk hållbar utveckling.

-

En relevant nationell och europeisk lagstiftning för att bevara, försvara och återskapa den
biologiska mångfalden i städer.

-

En europeisk effektiv lagstiftning och finansiering för infrastruktur för alternativa drivmedel.

-

En europeisk upphandlingslagstiftning som möjliggör hållbarhetshänsyn och enklare
innovationsupphandlingar.

-

En europeisk lagstiftning som möjliggör att avfall som inte kan återvinnas omvandlas till
energi. Den europeisk lagstiftningen ska ta hänsyn till fjärrvärmens förutsättningar och
fördelar

Samordning och samverkan
-

Det krävs en nationell samordning för en utbyggd infrastruktur som möjliggör en snabb
övergång till alternativa drivmedel (el, vätgas, biobaserade bränslen).
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Lagar och regler
-

Den nationella tolkningen av EU-regler, samt lagstiftning, måste förändras så att en
utveckling av cirkulär ekonomi respektive hållbara tekniklösningar, underlättas och inte
försvåras.

-

En effektiv europeisk lagstiftning för minskad förekomst av farliga ämnen i mark, luft och
vatten, och minskat buller, samt krav på väl avvägd övervakning av såväl tillståndet i miljön
som nivåer på utsläpp.

-

Utveckling av nationella och europeiska program och regelverk som stödjer
innovationsutveckling inom hållbar stadsutveckling.

Social hållbarhet – detta område omfattar prioriterade utvecklingsbehov med fokus på demokrati,
trygghet, omsorg, folkhälsa och minskad segregation och utanförskap.
Göteborg ska vara en socialt hållbar stad med social sammanhållning och trygghet där
samhällsplaneringen är en hälsofrämjande process. Vi arbetar för att binda ihop hela staden, fysiskt
och socialt. Vi skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. De grundläggande
mänskliga rättigheterna är vägledande i vårt arbete, det vill säga rätten till ett självständigt liv,
information och kommunikation, demokratiskt deltagande, ett tryggt liv, bästa möjliga hälsa,
utbildning, arbete och sysselsättning, fungerade bostad, att kunna förflytta sig och använda
Göteborgs inne- och utemiljöer samt en meningsfull fritid. Därför vill Göteborgs Stad att
Regional politik
-

EU:s strukturfondsprogram, med handlingsplaner och utlysningar under perioden 2021 –
2027, ska ha en utformning som bidrar till utvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet i
storstaden Göteborg.

Nationell politik
-

Kommunerna får större möjligheter att styra fördelning av nationella resurser med fokus på
utveckling av livsmiljöer och övriga områden som påverkar våra livsvillkor.

-

En bostadspolitik, med statliga styrmedel och initiativ, som ger förutsättningar för ökad
bostadsproduktion.

-

Statliga stimulanser som ger kommunerna förutsättningar att motverka den strukturella
bostadslösheten, det vill säga ger de grupper som saknar förutsättningar att konkurrera på
bostadsmarknaden möjligheter till egen bostad. Nuvarande stimulanser för
bostadsproduktion är otillräckliga.

-

Sverige ska ha en nationell beredskap för en akut och flexibel finansiering av kommunernas
insatser för att minimera belastningen på nödvändiga samhällsfunktioner vid akuta
migrationsströmmar.

-

Kommunernas förutsättningar ska få större vikt i den pågående förskjutningen av ansvaret
för vård och omsorg från nationell och regional nivå till lokal nivå. För att säkerställa framtida
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tillgång och kvalitet är det viktigt att kommunerna har en tydlig plats i utveckling och
utformning.
-

Berörda myndigheter och departement samverkar och samordnar insatser och system i
större utsträckning för att skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande och
egenförsörjning.

EU-politik
-

EU-kommissionen ska, i sin årliga granskning av ländernas implementering av den sociala
pelaren och FN:s hållbarhetsmål, göra korrekta analyser som tar hänsyn till storstädernas och
Göteborgs utmaningar, eftersom den europeiska terminen, som är ramen för samordningen
av den ekonomiska politiken mellan medlemsländerna, kommer påverka användningen i
Sverige av Europeiska socialfonden.

-

En europeisk upphandlingslagstiftning som möjliggör hållbarhetshänsyn och enklare
innovationsupphandlingar.

Samordning och samverkan
-

Nationell samordning av statistik som gör det möjligt för kommunerna att följa upp
utvecklingen inom Mänskliga Rättigheter, därmed underlättas vårt arbete och prioriteringar
av insatser.

-

Det statliga stödet till kommunrelevant forskning och utveckling måste ta större hänsyn till
de sociala frågorna betydelse för samhällsutveckling. De statliga verk som ger forsknings- och
utvecklingsstöd måste öka sin kompetens inom detta område.

Lagar och regler
-

Nationell lagstiftning, regelverk och system behöver utvecklas för att stödja ett utvecklat och
proaktivt arbete på lokal och regional nivå med fokus på integration av dem som står utanför
samhället.

Samhällsutveckling – detta område omfattar prioriterade utvecklingsbehov inom näringslivets
förutsättningar, innovationsutveckling samt samverkan mellan staden och omvärlden. I konkurrens
med andra jämförbara städer ska Göteborg uppfattas som en lättillgänglig och attraktiv plats av
boende, besökare och företag.
Göteborg ska kännetecknas av goda förutsättningar för företagande samt en väl utvecklad
samverkan mellan staden, akademin och näringslivet som stödjer innovation och samhällsutveckling.
Kreativa och kulturella näringar är viktiga inslag i stadens utveckling. Därför vill Göteborgs Stad att
Regional politik
-

Små och medelstora företag i Göteborgsregionen ska prioriteras av de västsvenska
strukturfondsprogrammen under perioden 2021 - 2027 för en ökad konkurrenskraft och
innovationsförmåga.
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Nationell politik
-

-

Åtgärder på nationell nivå, som olika former av stimulansåtgärder, behöver utvecklas som
kan bidra till att förutsättningarna som stödjer ökad samverkan mellan kommun och
näringsliv i utvecklingsprojekt blir bättre. Exempel på åtgärder är testbäddar för ömsesidig u
Utveckling och ömsesidig nytta, innovationsutveckling som stödjer en utveckling av olika
samhällssektorer, en förändring i upphandlingslagstiftningen som möjliggör enklare
innovationsupphandlingar samt att det ska finnas möjlighet att inom ramen för förenklade
former och arenor kunna utveckla samverkan mellan staden och akademin.

-

Det statliga stödet till kultursektorn måste präglas av en större långsiktighet. Kultursektorn
har stor betydelse för utveckling av stadens attraktivitet, innovations- och konkurrenskraft,
och är samtidigt starkt beroende av statliga stöd. Dessa är dock ofta kortsiktiga vilket inte
bidrar till att utveckla förutsättningarna för långsiktig utveckling och överlevnad.

-

Del av SVT:s nyhetsredaktion ska flyttas till Göteborg (Rapport eller Aktuellt) som en del i att
stärka den demokratiska förankringen till hela landet.

-

Staten ska säkerställa att forsknings- och innovationsprogram på nationell och EU-nivå ska
komplettera varandra så att nationella och internationella FoU-centra i Västsverige kan
utveckla verksamhet kring hållbar samhällsutveckling i sektorsövergripande samarbete med
Göteborg och andra relevanta aktörer i Västsverige.

EU-politik
-

Finansiering och stöd från EU ska bidra till att lokala innovationsekosystem kan länkas
samman och att test- och demonstrationsmiljöer i Göteborg kan utvecklas i såväl sektorssom gränsövergripande samverkan. De finansiella programmen utformas så att samarbete
över landsgränser premieras för att kunna skala upp test- och demonstrationsmiljöer.

Lagar och regler
-

Skapa en nationellt enhetlig tolkning av lagstiftning, inom bland annat miljötillsyn respektive
PBL, som gör det mer förutsägbart och enklare för företag.

-

Nationell lagstiftning och regler behöver förändras så att civilsamhällets medverkan i
samhällsutvecklingen underlättas samt att etablering av sociala företag och företag med
fokus på cirkulär ekonomi underlättas.

Stadsutveckling – detta område omfattar prioriterade utvecklingsbehov inom infrastruktur,
stadsbyggnad och fysisk planering. Göteborg är ett logistiknav i Skandinavien med utgångspunkt från
Skandinaviens största hamn. Staden är en utpekad urban nod i EU:s prioriterade transportnät.
Infrastruktur för digitalisering respektive energiförsörjning är också viktiga delar i stadsutveckling. En
väl fungerande infrastruktur ger även förutsättningar för utveckling av en växande
arbetsmarknadsregion där tillgänglighet är ett nyckelord, d v s möjligheterna att kunna resa till och
från Göteborg.
Göteborgs Stad planerar och genomför en betydande stadsutveckling med sikte på att bli en
attraktiv, hållbar och växande storstad med en växande arbetsmarknadsregion. Därför vill Göteborgs
Stad att
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Regional politik
-

Västra Götalandsregionen har i den kommande regionala utvecklingsstrategin, VG2030, en
organisation och politisk styrstruktur som möjliggör ett tydligt fokus och prioriteringar som
tar hänsyn till Göteborgsregionens utvecklingsbehov.

-

Det finns regionala beslut om utbyggnad och finansiering av en effektiv och utbyggd lokal och
regional kollektivtrafik som underlättar arbetspendling och regionförstoring.

-

Utbyggnad av en öppen regional laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon. Med
öppen menar vi icke-diskriminerande och tillgänglig för alla på lika villkor.

Nationell politik
-

Staten medverkar till finansiering samt genomförande av farledsfördjupning i Göteborgs
Hamn.

-

Staten finansierar och bygger ut ny järnväg Göteborg – Mölndal – Landvetter flygplats –
Borås, som en del av en ny stambana mellan Göteborg-Stockholm.

-

Staten finansierar och genomför kapacitetsförstärkningar i järnvägsnätet på Västra
Stambanan, Göteborg – Oslo, Södra Bohusbanan samt Västkustbanan Göteborg-Kungsbacka.

-

Staten medverkar till finansiering av åtgärder inom den fysiska planering som ska förebygga
översvämningsrisker och konsekvenser av skyfall samt andra insatser för klimatsäkring.

-

Ökad delaktighet från trafikverket i stadens arbete att skapa en god levnadsmiljö för boende,
besökare och näringsliv med fokus på att reducera de miljö- och barriäreffekter
fordonstrafiken skapar. En samordnad planering av trafiken på det kommunala och statliga
vägnätet är nödvändig.

-

Staten i större utsträckning medverkar till medfinansiering avseende infrastruktur för
kollektivtrafik, för genomförandet av Målbild Koll2035, samt till cykelstråksinvesteringar
inklusive regionala pendelstråk.

-

Staten bidrar till stadens och regionens ambitioner att tillsammans med näringslivet bygga ut
en regional laddinfrastruktur som en pilot för uppskalning på nationell nivå.

EU-politik
-

Det finns beslut på europeisk nivå, inom ramen för utveckling av TEN-T, om fortsatt
finansiering av de prioriterade urbana noderna. Fokus ska vara att åtgärda flaskhalsar i städer
som Göteborg, framförallt transporterna till och från hamnen på ett sådant sätt att städers
attraktivitet för boende, besökare och näringsliv inte går förlorad.

-

EU:s urbana agenda ska få genomslag i Västsveriges strukturfondsprogram, -planer och utlysningar under perioden 2021 - 2027 liksom i EU:s satsningar på hållbar innovation i urban
miljö.
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-

EU ska gynna utvecklingen av lokala person-och godstransporter i mindre skala och med
klimatneutrala drivmedel till att bli en självklar del av det västsvenska och nordiska transportoch infrastruktursystemet. Innovativa lösningar ska kunna bidra till utvecklingen.

-

En europeisk vattenlagstiftning som har en helhetssyn på ekologisk stadsutveckling; vatten i
samhällsplaneringen, kraven på översvämningsskydd respektive planering för skyfall
samtidigt som ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna utvecklas i en hållbar
riktning.

Lagar och regler
-

Det finns en nationellt samordnad lagstiftning som möjliggör utveckling av uppkopplade och
självkörande fordon. Den ska ligga i linje med Göteborgs ambition att erbjuda ett effektivt,
säkert och hållbart transportsystem samt god stadsmiljö. Med hållbar mobilitet menar vi
ökad tillgång till fossilfria mobilitetslösningar som samtidigt innebär att trafikinfrastrukturen
kan avlastas genom ett mer effektivt nyttjande.

Utbildning och kompetensförsörjning – detta område omfattar prioriterade utvecklingsbehov inom
utbildningsmöjligheter, kunskapsresultat, genomförda studier samt Göteborg som attraktiv
arbetsmarknadsregion.
Göteborg och Göteborgsregionen är i en stark utveckling vilket ställer krav på såväl
utbildningssystemet som förmågan att matcha rätt kompetens mot de anställningsbehov som finns.
Det ställer också krav på vår förmåga att samverka inom staden eftersom en utveckling av utbildning
och kompetensförsörjning också leder till behov av samordnad lokalförsörjning och vår planering av
bostadsområden. Göteborgs Stad har tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet skrivit på
en avsiktsförklaring för utveckling av samarbetet. Göteborgs Stad vill att
Regional politik
-

Västra Götalandsregionen ska ha en mer understödjande roll och skapa förutsättningar för
ökad regional samverkan i planering och resursfördelning inom utbildning och
kompetensförsörjning. Den tar hänsyn till storstadsregionens förutsättningar och behov.

-

GR ska tydligare till regionala och nationella beslutsfattare kommunicera Göteborgs och
Göteborgsregionens förutsättningar och behov inom utbildning och kompetensförsörjning.

-

Utökad regional kapacitet finns för att hantera matchning av kompetens med näringslivets
utbildningsbehov.

-

Regionala strukturer finns som har förmågan att tillvarata och attrahera efterfrågad
kompetens.

-

EU:s strukturfondsprogram, med handlingsplaner och utlysningar i Västsverige under
perioden 2021 – 2027, ska bidra till utbildning och kompetensförsörjning i Göteborg. Det
innebär t ex minskat antal avhopp från gymnasiet, livslångt lärande (formellt lärande I skolan,
icke-formellt lärande utanför skolan samt lärande i arbetslivet) samt integrering av
nyanlända i det ordinarie utbildningssystemet.
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Nationell politik
-

Nationell samordning med de ungas behov i centrum. Dagens ansvarsuppdelning på olika
huvudmän nationellt – regionalt - lokalt, med otillräckliga regler som leder till bristande
samordning, bidrar inte till att skapa förutsättningar för kommunerna att få bra lösningar för
ungdomarna.

-

SKR, Sveriges kommuner och Regioner, ska kommunicera storstädernas behov tydligt i sin
dialog med nationella beslutsfattare.

-

Den nationella politikens anpassning och dimensionering av yrkesutbildningarna måste ske
snabbare för att kunna möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden.

-

Nationella förutsättningar för skolan som tar hänsyn till skillnaderna mellan storstäderna och
övriga landet i möjligheterna för alla elever att uppnå sina kunskapsmål.

-

Nationella förutsättningar som ger kommunen möjligheter att skapa en grund för det
livslånga lärandet där målet är att ge individen ökade möjligheter på arbetsmarknaden.

-

Utveckling av förutsättningarna för att göra det möjligt att använda utbildning och
kompetensutveckling som verktyg för integration.

-

Statens ska fortsätta sitt arbete att omlokalisera statlig verksamhet från Stockholm till andra
delar av landet. Göteborg har ett stort behov att bredda arbetsmarknaden med den här
typen av tjänster eftersom en hög andel av dem som utbildas vid Göteborgs universitet inom
främst samhällsvetenskapliga ämnen måste söka jobb i främst Stockholm.

EU-politik
-

Göteborgs Stad använder medlemskapet i Eurocities för att aktivt driva utvecklingen av ett
ökat europeiskt fokus på kompetensförsörjningsfrågor med utgångspunkt från
storstadsregionernas behov och förutsättningar. Det innebär utveckling av stadens
kärnverksamheter, utveckling av staden som organisation, högre måluppfyllelse av stadens
politiska mål samt påverkansarbete på EU-nivå inom viktiga områden för staden.

Samordning och samverkan
-

De funktionella arbetsmarknadsregionerna, FA-regionerna, ska vara utgångspunkten för
planering av utbildning och kompetensförsörjning. Med ökad regional rörlighet inom båda
utbildningssystemen och arbetsmarknader, skapar nuvarande låsning till kommungränser
problem vid planering och fördelning av resurser.

-

Nationella och regionala insatser i utsatta områden måste ske med stor uthållighet och
långsiktighet, samt med stora krav på samverkan mellan insatserna. Idag är de ofta
kortsiktiga och utan koordinering.

-

Göteborg kan vara nationell införandekommun för arbetsförmedlingens nya organisation och
arbetssätt. Här finns ett långvarigt och väl fungerande samarbete mellan alla berörda parter.
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Samverkan mellan staden och akademin kan utvecklas där utveckling av universitetens
”tredje uppgift” ska var lika meriterande som utveckling av forskningen.

Lagar och regler
-

Nationella regler och lagstiftning ska formuleras på en övergripande nivå och säkerställas att
de tolkas på ett rättssäkert och likformigt sätt i alla kommuner. Idag präglas nationell
lagstiftning och regler av en hög grad av detaljstyrning där regelverk är öppna för lokala
tolkningar.

-

Statsbidragen till skolan ska i högre grad ta hänsyn och anpassas till de lokala och regionala
förutsättningarna.

-

Upphandlingslagstiftningen, LOU, behöver anpassas för att förenkla upphandling av
utbildningstjänster inom arbetsmarknad- och vuxenutbildning.

-

Nationell lagstiftning och regler måste anpassas så att det blir enklare för verksamheter att
kunna attrahera, behålla och utveckla internationell kompetens.

-

Lagstiftning, och tolkning av den, behöver anpassas för att ge ökade möjligheter att utveckla
samarbete mellan utbildning och civilsamhälle respektive företag
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