
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 
  

   

Hemställan från trafiknämnden om att 
ianspråkta budgeterade medel för finansiering 
av Göteborg Citysamverkan 2021  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Trafiknämndens hemställan om att ianspråkta utökat kommunbidrag på 2 miljoner 
kronor, i enlighet med kommunfullmäktiges budget för finansiering av Göteborg 
Citysamverkan 2021, godkänns. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade 2020-04-23 § 153 att hemställa till kommunstyrelsen om att 
ianspråkta utökat kommunbidrag om 2 miljoner kronor i enlighet med 
kommunfullmäktiges budget för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 om riktade stödåtgärder med anledning 
av den nya skatteprognosen. Göteborgs Citysamverkan tilldelas enligt beslutet 2 miljoner 
kronor för utökade satsningar på näringslivet. 

Trafiknämnden företräder stadens parter i Göteborg Citysamverkan och administrerar de 
kostnader som, enligt avtal, utgör stadens bidrag till finansiering av det samverkansarbete 
som bedrivs inom Göteborg Citysamverkan.  

Trafiknämnden har tagit kostnaderna för stadens engagemang i Göteborg Citysamverkan 
2021 och nämndens bedömning är att de kommuncentrala medlen behöver överföras från 
kommunstyrelsen till trafiknämnden för att täcka dessa kostnader. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden har lyft kostnaden för stadens medverkan i Göteborg Citysamverkan i 
verksamhetsnomineringen inför 2021. Nämnden konstaterar att kommunfullmäktige har 
avsatt medel hos kommunstyrelsen för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021, 
och att dessa medel överförs till trafiknämnden utifrån att nämnden har upparbetat 
kostnader för stadens medverkan i Göteborg Citysamverkan.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 om riktade stödåtgärder med anledning 
av den nya skatteprognosen. Göteborgs Citysamverkan tilldelas enligt beslutet 2 miljoner 
kronor för utökade satsningar på näringslivet. 
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-07 
Diarienummer 0754/21 
 

Handläggare  
Ulrika Hylander 
Telefon: 031-368 00 42 
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Göteborg Citysamverkans avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig 
hantering av strategiska frågor som är gemensamma för Göteborgs Stad, fastighetsägare 
och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både göteborgare 
och besökare men även attrahera människor och företag till regionen. Frågor som ligger 
inom ramen för samverkan är trygghet, säkerhet, tillgänglighet samt utveckling av platser 
och stråk.  

Bilaga 
Trafiknämndens handlingar 2021-04-23 § 153 
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Ärendet  
Trafiknämnden hemställer till kommunstyrelsen om att ianspråkta kommunfullmäktiges 
budgeterade medel för finansiering av stadens medverkan i Göteborgs Citysamverkan 
2021, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 § 24 avseende utökade 
satsningar på näringslivet.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborg Citysamverkan, en ideell förening, är en strategisk samverkansplattform som 
ägs av Göteborgs Stad samt centrumorganisationerna Avenyn Paradgatan AB, 
Innerstaden Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening. Göteborg Citysamverkan 
är organiserad direkt under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Syftet med Göteborg Citysamverkan är att skapa en sammanhållen, ändamålsenlig och 
gemensam hantering av strategiska frågor i samverkan med stadens fastighetsägare och 
handel, för att på ett hållbart och attraktivt sätt utveckla Göteborgs stadskärna.  

Trafiknämnden företräder stadens parter i Göteborg Citysamverkan och administrerar de 
kostnader som, enligt avtal, utgör stadens bidrag till finansiering av det samverkansarbete 
som bedrivs inom Göteborg Citysamverkan.  

Trafiknämndens bedömning 
Trafiknämnden har tagit kostnaderna för stadens engagemang i Göteborg Citysamverkan 
2021 och nämndens bedömning är att de kommuncentrala medlen behöver överföras från 
kommunstyrelsen till trafiknämnden för att täcka dessa kostnader. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att i och med kommunfullmäktiges beslut är 
hanteringen av hemställan av extra kommunbidrag för Göteborgs Citysamverkan om 
2 miljoner kronor omhändertagen. Stadsledningskontoret delar därför trafiknämndens 
uppfattning att medel förs över till trafiknämnden som täckning för nämndens kostnader 
för stadens medverkan i Göteborgs Citysamverkan.  

Stadsledningskontoret har förberett för utbetalning, vilken kommer att verkställas efter att 
kommunstyrelsen fattat beslut i ärendet.  

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-23 

Framställan om att ianspråkta budgeterade 
medel för finansiering av Göteborg 
Citysamverkan 2021  

§ 153, 01831/21 

Beslut 
1. Trafiknämnden framställer hos kommunstyrelsen att ianspråkta utökat 

kommunbidrag på 2 miljoner kronor i enlighet med kommunfullmäktiges budget 

för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-19 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall 

till trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2021-05-04 

 

Vid protokollet 

 

Trafiknämnden 

 
  

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP)  
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Framställan om att ianspråkta budgeterade 
medel för finansiering av Göteborg 
Citysamverkan 2021  

Förslag till beslut 
Trafiknämnden framställer hos kommunstyrelsen att ianspråkta utökat kommunbidrag på 

2 miljoner kronor i enlighet med kommunfullmäktiges budget för finansiering av 

Göteborg Citysamverkan 2021.  

Sammanfattning 
Trafikkontoret företräder Göteborgs Stads parter i Göteborg Citysamverkan och 

administrerar de kostnader som enligt avtal utgör stadens del i samverkansarbetet. Medel 

för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021 finns avsatt i kommunfullmäktiges 

budget och bör föras över till trafiknämndens budget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utebliven överflyttning av medel medför ett budgetunderskott på motsvarande summa (2 

mkr) för trafikkontoret.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgs Stads bidrag till finansiering av Göteborg Citysamverkan regleras genom 

avtal.   

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-19 

Diarienummer 01831/21 

 

Handläggare 

Ulrika Åkerlind/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 

E-post: ulrika.akerlind@trafikkontoret.goteborg.se  
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Ärendet  
Ärendet rör finansiering av Göteborgs stads samverkan inom ramen för Göteborg 

Citysamverkan ideell förening som trafikkontoret har betalat för 2021. Medel för 

engagemanget finns avsatt i kommunfullmäktiges budget för 2021 och medlen föreslås 

överföras till trafiknämndens budget.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborg Citysamverkan ideell förening är en strategisk samverkansplattform som ägs av 

Göteborgs Stad samt centrumorganisationerna Avenyn Paradgatan AB, Innerstaden 

Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening. Göteborg Citysamverkan ideell 

förening är i Göteborgs Stad organiserad direkt under kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. 

Syftet med Göteborg Citysamverkan är att skapa en sammanhållen, ändamålsenlig och 

gemensam hantering av strategiska frågor i samverkan med stadens fastighetsägare och 

handel, i syfte att på ett hållbart och attraktivt sätt utveckla Göteborgs stadskärna.  

Trafikkontoret företräder stadens parter i Göteborg Citysamverkan och administrerar de 

kostnader som, enligt avtal, utgör stadens bidrag till finansiering av det samverkansarbete 

som bedrivs inom Göteborg Citysamverkan.  

Trafikkontoret har lyft kostnaden för stadens medverkan i Göteborg Citysamverkan i 

verksamhetsnomineringen inför 2021. Förvaltningen konstaterar att kommunfullmäktige 

har avsatt medel hos kommunstyrelsen för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021, 

och att dessa medel behöver överföras till trafiknämnden. Posten ligger under 

”Budgeterade kostnader för särskilda ändamål”, och benämns ”Näringslivsfrämjande 

åtgärder (BRG 8 mnkr, Gbg & Co 10 mnkr, Citysamverkan 2 mnkr)”.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har tagit kostnaderna för stadens engagemang i Göteborg Citysamverkan 

2021 och förvaltningens bedömning är att de kommuncentrala medlen behöver överföras 

från kommunstyrelsen till trafiknämnden för att täcka dessa kostnader.  

 

 

 

Kerstin Elias 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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