GÖTEBORGS STADS
BUDGET 2022

INNEHÅLL
Förord
Kommunövergripande

Jämlikhet
Jämställdhet
Integration
Trygghet
Personal
Styrning, ledning och förvaltning
Ekonomi

Nämnder
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretslopp- och vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Nämnden för demokrati- och medborgarservice
Nämnden för funktionsstöd
Nämnden för inköp och upphandling
Nämnden för Intraservice
Park- och naturnämnden
Socialnämnder
Stadsrevisionen
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Jonas Attenius, gruppledare (S)

Göteborgs Stad, oktober 2021
Illustration och foto av Jesper Hallén
Tryckt hos BrandFactory

Bolag
Göteborgs Stadshus AB
Kluster: energi
Kluster: bostäder
Kluster: lokaler
Kluster: näringsliv
Kluster: kollektivtrafik
Kluster: hamn
Kluster: turism, kultur och evenemang

Ekonomisk sammanställning

4
6
7
11
13
18
25
33
40

50
51
54
58
62
69
73
76
80
82
87
92
96
101
104
108
111
116
117
122
127
129
136

137
138
142
145
148
150
153
156
158

161
3

FÖRORD

VÄLFÄRDEN FÖRST
Vi sörjer fortfarande. Tusentals göteborgare har förlorat en familjemedlem,
en kompis, en kärlek, en kollega eller en granne. Pandemin slog blint mot
riskgrupperna, sades det, som om blindheten skulle trösta. Men det stämmer
inte. Den dokumenterade statistiken och den levda erfarenheten talar samma
språk: Undantaget den oerhörda smittspridningen på äldreboenden härjade
coronaviruset som värst i Göteborgs mest utsatta, fattiga och trångbodda
stadsdelar. I kvarter där språkkunnigheten saknades, där distansarbetet var
sällsynt och den institutionella tilliten låg spred sig sjukdomen snabbare. I
överfulla lägenheter där flera generationer trängdes under samma tak kunde
inte riskgrupper isoleras från andra. Ojämlikheten, klassamhället och segregationen blev förödande.
Nu går pandemin förhoppningsvis mot sitt slut. Efter att ha tvingats isär från
varandra, till isolering och kontaktlöshet, till krisåtgärder och nedstängningar,
kan Göteborg – sakta men säkert - börja läka. I takt med att vaccinationslugnet
brer ut sig över landet har samhället öppnats igen. Hävda restriktioner och
slopade rekommendationer har gett Göteborgs vibrerande nöjesliv, framåtrusande näringsliv och kända kulturliv en chans till återstart. Det är fantastiskt
att se hur göteborgarna flockas till konserter, klubbar och krogar igen. Men
den enes återstart måste vara den andres återhämtning. I glädjeruset får vi inte
glömma att välfärdspersonalen, aldrig på smittosäker distans från hemarbetets
trädgård, har burit oss genom den värsta hälsokrisen på ett sekel.
Återhämtningen kräver ett åtagande: att sätta välfärden först. Vi kan aldrig
återgå till att låtsas som att välfärden kan bespara sig till effektivitet, personalen
stressa sig till kvalitet, kollektivtrafiken snåla sig till turtäthet och samhällsekonomin rädda sig med passivitet. Människor ser igenom rationaliseringarnas
dimridåer; det blir inte mer skola, vård och omsorg av att skattepengar skickas
till vinstutdelning, konsulter och interna processer. Under den mest akuta
fasen, när IVA-platserna överbelastades och äldreomsorgen tvingades ner
på knä, bevisades meningslösheten i detaljstyrande mål, uppföljningstunga
uppdrag, rutinmässig dokumentation och växande byråkrati som tillåtits få
företräde i den offentliga sektorn. När det inte längre fanns tid att vandra den
långa vägen genom de obligatoriska processmallarna fick de helt enkelt ignoreras.
Det blev inte sämre för det. Välfärdsproduktionen fortsatte. De interna
bryderierna, de kunde vi klara oss utan.
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Detta är inga nyheter. De senaste årtiondenas envisa försök att förvandla
den offentliga sektorn till en sorts låtsasmarknad, där helt skattefinansierade
verksamheter ska leka affär med varandra och profitjagande bolag kan tälja
vinst på minsta möjliga service, har nästan lyckats kortsluta välfärdssamhället.
Ivern att bemöta systemets inneboende effekter med mer kontrollanda
och uppföljningslust har bara lett till att en administrativ sektor har vuxit
fram, självgödande och bortom politiska beslut. Den av privatiseringar och
styrningsmodeller framtvingade byråkratiseringen av den offentliga sektorn har
dessutom ålagt välfärdspersonalen helt nya administrativa bördor – allt mindre
tid får tillbringas i klassrummet, med patienten eller ute i fält. Skattepengarna,
inhämtade från landets löntagare för att erbjuda dem ett starkt samhälle och
en gemensamt ägd välfärd, allokeras till allt konstigare saker varje år; vi vet inte
längre exakt vem som driver vissa vinstdrivande friskolor, men vi vet att de får
betalt via skattsedeln.
Göteborg kan bli pionjären. Här har vi chansen att låta den offentliga sektorn
omstruktureras efter den enkla princip som är att sätta välfärden före andra
saker. Vinstmarginaler, experimentverkstäder och byråkratiska processer måste
vädras ut. Välfärdspersonalen, brukarna, barnen, de äldre, de sjuka, de svaga, de
utsatta, de behövande, de anhöriga, göteborgarna – det är deras behov som ska
vara hela den kommunala organisationens fokus. Det tredje socialdemokratiska
budgetförslaget under mandatperioden tar därför sikte på just detta: behov.
Välfärden kan inte göra allt för alla, men det är dess skyldighet och existensberättigande att finnas där för varje göteborgare när behovet väl uppstår. Om
detta högt ställda, men helt självklara, mål ska gå att uppnå krävs en budget
som inte fruktar hård prioritering och omfattande omfördelning. Så har det
inte varit under mandatperioden – de senaste budgetbesluten har utgjort
förlorade år, där göteborgarnas behov fått stå tillbaka för ideologiska dogmer
och motbevisade marknadsexperiment, forcerade nedskärningar och sänkta
ambitioners politik. Det socialdemokratiska förslaget gör tvärtom. Valet 2022
är en möjlighet för Göteborg att färdas i rätt riktning igen.
Jonas Attenius
Gruppledare Socialdemokraterna
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JÄMLIKHET

KOMMUNÖVERGRIPANDE

Kommunfullmäktiges mål
Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

Analys

Avsnittet berör det kommunala beslutsfattande
som bedöms ligga direkt under kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige eller som ej anses
sortera under specifik nämnd eller styrelse.
Om ospecificerat riktas uppdrag alltid till
kommunstyrelsen. Fem politikområden av
särskild vikt behandlas tematiskt. Därefter
behandlas Styrning, ledning och förvaltning
samt Ekonomi.

Ojämlikheten i det svenska samhället har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Trots
att produktivitetskris och långtgående ekonomisk strukturomvandling förbytts
i mångåriga reallöneökningar för löntagarkollektivet har ojämlikheten cementerats på en permanent högre nivå än önskvärt. En stor grupp människor har
lämnats utan roll på arbetsmarknaden och många har tvingats till ett liv som
arbetande fattiga, med oförutsägbara anställningsformer och bristfälliga arbetsvillkor. I Jämlikhetsrapporten 2017, framtagen inom stadens satsning Jämlikt
Göteborg, talar siffrorna på detta område sitt tydliga språk. Bland göteborgarna
beräknas 16 procent vara arbetande fattiga – individer i arbetsför ålder som
trots ett eller flera jobb har en inkomst som ligger 60 procent under den
disponibla medianinkomsten. Bland göteborgare som är födda utomlands och
har hemmavarande barn är hela 34 procent arbetande fattiga. På det nationella
planet visar statistik på att skillnaderna mellan olika grupper vad gäller arbetande fattiga har ökat, och det måste anses sannolikt att vi haft ungefär samma
utveckling över tid i Göteborg.
Det kan skönjas en etnifiering av den ekonomiska ojämlikheten där vissa
invandrargrupper är överrepresenterade i en framväxande underklass. I det
kundsamhälle som etablerats av högerregeringar och nedskärningsdoktriner
har kampen mot den växande ojämlikheten omvandlats till en fråga om val
och livspussel. Det orättvisa välfärdsutbudet, den retirerande statsmakten och
politiska reformer som kategoriskt gynnat de välbemedlade folklagren har
ytterligare accelererat en utveckling med stora konsekvenser för sammanhållningen i Göteborg. För den kommunala demokratin utgör bekämpning av den
eskalerande ojämlikheten en ödesfråga – en ödesfråga som spänner över alla
verksamhetsområden och över allt kommunalt arbete.
Coronapandemin har drabbat hela samhället på olika sätt, och även blottat de
ojämlika livsvillkoren. Inte minst de redan socioekonomiskt mest utsatta har
betalat ett högt pris. Pandemin har förvärrat problemen i samhället vad gäller
psykisk ohälsa, där man kan se att de som redan har låga inkomster och sämre
livsvillkor har drabbats hårdare. Pandemin har kort sagt spätt på den ojämlikhet som redan finns. Pandemin har fått stor påverkan för breda segment av
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arbetsmarknaden och förvärrat den sociala situationen för drabbade familjer.
Även det ojämlika mottagandet av nyanlända och asylsökande, både inom landet
och staden, har under de senaste åren drivit på ojämlikheten inom staden.
Ojämlikhet finns alltjämt i alla delar av vårt samhälle och tar sig olika uttryck.
Den finns i den ojämlika hälsan, i de ojämlika skolresultaten, i ojämlika villkor
i arbetslivet och i de ojämlika förutsättningarna till bostad. Det är välbelagt i
den samlade forskningen att ett välmående samhälle är ett jämlikt samhälle.
Växande sociala och ekonomiska klyftor sliter isär själva samhällsväven, med
oerhörda konsekvenser för människors livsförutsättningar och den sociala
stabiliteten. Att bekämpa denna utveckling ligger i allas intresse.
Allt framgångsrikt jämlikhetsarbete tar sikte på barnens förutsättningar.
Ju tidigare insatserna sker desto bättre utfall – både socialt och ekonomiskt.
Genom att utjämna klassklyftorna bland samhällets barn anläggs grunden för
ett mer robust, hållbart och långsiktigt Göteborg i framtiden.

Kommunfullmäktiges inriktning
I Göteborg bedrivs sedan länge ett omfattande och långsiktigt arbete för att
öka jämlikheten i staden. Jämlik stad utgår från fyra målområden som alla
syftar till att minska klyftorna i staden: God start i livet och goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete, hållbara och jämlika livsmiljöer samt delaktighet, inflytande och tillit.
Staden ska, med bas i arbetet med Jämlik stad, föra ett långsiktigt och uthålligt arbete för att minska klyftorna och öka jämlikheten i staden. Staden ska
prioritera insatser för barn och unga och insatser som ger resultat och bygger
på beprövad erfarenhet. Det är viktigt att insatser inleds tidigt i livet. Arbetet
med utökade hembesök ska stärkas, inom vilket socialtjänsten tillsammans
med barnavårdscentralerna (BVC) besöker förstföderskor i utsatta och särskilt
utsatta områden. Barns uppväxtvillkor beror i mycket stor utsträckning på vilka
chanser i livet en individ har och uppväxten präglar hela livet genom vuxenliv
till ålderdom. Tidiga och förebyggande insatser under de första levnadsåren
och i skolåldern ska vara prioriterade i arbetet. Familjecentralernas arbete är en
mycket viktig del i detta och det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas.
De öppna förskolorna och förskolorna är viktiga aktörer i arbetet och fler öppna
förskolor bör kopplas till familjecentraler. Familjecentralerna ska utveckla och
utöka sitt arbete till att även arbeta tillsammans med förskolor i större utsträckning. Även föräldrar till äldre barn kan vara i behov av extra stöd i sitt föräldraskap. Kommunstyrelsen ska därför, i samverkan med Västra Götalandsregionen,
möjliggöra att även familjer med äldre barn ska kunna ta stöd av familjecentralerna.
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Bättre och mer jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden är avgörande i jämlikhetsarbetet. Stadens insatser ska fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och särskilt på vårdnadshavare. Socialnämnderna ska, i samverkan
med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, intensifiera arbetet
med att underlätta inträde på arbetsmarknaden för dessa grupper. Socialtjänsten
behöver aktivt jobba med att de som varken studerar eller arbetar kommer i
jobb, och därför ska en särskild satsning göras avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Många av dem som uppbär försörjningsstöd saknar idag rehabiliteringsinsatser och utbildning. Socialnämnderna behöver utveckla arbetet med
denna breda grupp bestående av personer med olika individuella behov.
Ojämlikhet har stor påverkan på demokratiskt deltagande och tillvaratagande
av mänskliga rättigheter. Med mindre klyftor i samhället och en stark välfärd
skapas möjligheter till reella förbättringar av inflytande och delaktighet för
alla göteborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning, funktionedsättning, religion, annan trosuppfattning eller etnisk bakgrund. Klassperspektivet ska vara utgångspunkt för stadens politik för mänskliga rättigheter, hbtq-personer och de nationella minoriteterna.
Ojämlikhet finns också i hur vi bor och lever i vår närmiljö. Göteborgs stadsdelar
präglas av ojämlik tillgång till lokaler, kultur, idrottsanläggningar, kvalitativa parker, arkitektoniska värden, handel, trygga gårdar och levande stråk Insatser för att
skapa jämlika och hälsosamma livsmiljöer ska genomföras med fokus på stadens
utsatta områden. Arbetet ska genomföras i samverkan mellan Framtiden AB
och socialnämnderna. Stadsutvecklingen ska ha som tydligt fokus att öka jämlikheten i staden. Ett exempel är den jämlikhets- och sysselsättningsfokuserade
stadsutveckling som planeras för Kortedalavägen och Almanacksvägen, där
det uttryckliga målet är att binda ihop flera stadsdelar genom kvartersstad med
blandade upplåtelseformer och arbetsplatser.
För att ge resultat ska jämlikhetsarbetet prioriteras av och genomsyra arbete i
samtliga stadens nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen ska samordna, leda samt utveckla det långsiktiga arbetet
med Jämlik stad och ha en nära samverkan med andra relevanta aktörer i detta
arbete, såsom civilsamhället, arbetsmarknadens parter och andra offentliga institutioner. Det är avgörande för uppdragets framdrift att den högsta politiska
ledningen driver på utvecklingen mot ökad jämlikhet i staden.
Samtliga nämnder och bolag ska utveckla sitt arbete med jämlikhetsintegrering
och på kontinuerlig basis återrapportera hur arbetet med jämlikhet fortskrider.
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»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna arbetet med
Jämlik stad.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Västra Götalandsregionen, möjliggöra att även familjer med äldre barn ska kunna ta stöd
av stadens familjecentraler. Socialnämnderna i samverkan med förskolenämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med familjecentralerna till att
inkludera även förskolans verksamhet. Fler öppna förskolor ska knytas till en
familjecentral.

Kommunfullmäktiges mål

Staden ska arbeta med att implementera jämlikhetsintegrering, det vill säga
att jämlikhetsperspektivet ska genomsyra alla stadens verksamheter och de
beslut som tas inom dessa. Alla nämnder och styrelser ska på regelbunden
basis redovisa hur arbetet för ökad jämlikhet fortgår. Under 2022 ska nämnder och styrelser som arbetar med stadsutveckling och bostadsförsörjning
redovisa fördjupad uppföljning för kommunfullmäktige.

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet och
lika makt att påverka sina egna liv. Sverige är ett föregångsland för jämställdhet som en följd av breda och samhällsgenomgripande politiska reformer och
framväxten av välfärdsstaten. Trots detta har Sverige en kraftigt könssegregerad
arbetsmarknad. Denna uppdelning syns särskilt tydligt i kommunsektorn; av
undersköterskor inom äldreomsorgen är över 90 procent kvinnor och inom
förskolan utgör kvinnor 96 procent.

»

Göteborgare ska bemötas likvärdigt och ges likvärdiga
möjligheter oberoende av kön.

Analys

Kvinnor är generellt underordnade män. Kvinnor har lägre lön, tar det största
ansvaret för hem och barn och arbetar i högre utsträckning än män i slitsamma
välfärdsyrken. Insatser måste göras för att få fler män till kvinnodominerade
arbetsplatser, särskilt inom förskolan. Det är viktigt att barn får möta både
män och kvinnor i omsorgsgivande roller och får anknytning till manliga och
kvinnliga förebilder tidigt i livet.
Att pojkar och flickor växer upp under olika villkor och med olika förväntningar får avgörande följder för deras liv och hälsa. Redan i förskoleålder halkar
pojkar efter flickor, framförallt i förmågan att läsa och skriva. Män är överrepresenterade både som förövare och som offer för grovt våld. Medan män utsätts
för våld utomhus är kvinnor i högre grad utsatta för våld i hemmet av någon de
känner. Mäns våld är ett allvarligt och kostsamt samhällsproblem.
Den ekonomiska ojämställdheten förstärks ytterligare för kvinnor med funktionsnedsättning som oftare arbetar deltid eller har timanställning. Oproportionerligt många kvinnor med funktionsnedsättning är långtidsarbetslösa.

Kommunfullmäktiges inriktning
Alla samhällsproblem som följer av bristen på jämställdhet i uppväxt- och livsvillkor har påverkan på Göteborg som stad och som arbetsgivare. Ska Göteborg
vara en attraktiv stad att bo, studera och arbeta i måste både kvinnor och män
känna sig trygga och ges likvärdiga möjligheter här.
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagen behöver stärkas. Strukturer som har negativ påverkan på en jämställd
utveckling ska aktivt belysas och motverkas. Samhällsplanering såväl som
utbyggnaden av social infrastruktur ska alltid särskilt beakta jämställdhetsperspektivet. Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska komma alla göteborgare till del.
Jämställdhetsperspektivet ska integreras i Göteborgs Stads beslut, styrning
och verksamheter. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt
engagemang och ansvar på ledningsnivå. Den ekonomiska jämställdheten är en
viktig del för att ge kvinnor och män lika möjligheter. Resursfördelningen ska
komma kvinnor och män till del på ett likvärdigt sätt och kontinuerligt följas
upp i stadens verksamheter.
Jämställdhetsperspektivet är integrerat i budgetdokumentet och det finns
ett flertal uppdrag inom olika nämnder och styrelser som styr direkt mot att
öka likvärdigheten mellan kvinnor och män. Framförallt handlar uppdragen
om insatser och åtgärder för att förbättra arbetsvillkor på kvinnodominerade
arbetsplatser, underlätta kvinnors förvärvsarbete, öka kvinnors trygghet och ge
fler kvinnor möjlighet att leva i frihet utan att begränsas av våld och förtryck.

INTEGRATION
Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska inte ha några särskilt utsatta områden
år 2030.

Analys
Segregationen utgör Göteborgs enskilt största samhällsproblem. Orättvist
fördelad asylinvandring, stor inflyttning genom Lagen om eget boende (EBO)
och arbetskraftsinvandring utan kontrollmekanismer har gjort att många stadsdelar – nästan alltid glest bebyggda, nästan alltid med begränsat kultur- och
kommersutbud, nästan alltid belägna i geografisk periferi, nästan alltid i avsaknad av lokala arbetsplatser – förändrats kraftigt under de senaste åren. Invandringens skeva fördelning har lett till en stad tudelad efter nationellt ursprung,
där själva klassklyftorna har etnifierats och den ojämlika skiktningen lett till
att utrikesfödda och medborgare med utländsk bakgrund utgör en relativt sett
mycket hög andel av de ekonomiskt utsatta samhällsgrupperna.
Kombinationen av bristfällig integration, en ohållbart hög inflyttning och en
alarmerande social situation ger destruktiva konsekvenser i nästan varje tänkbar
variabel. De utsatta förorterna lider av lägre medellivslängd och lägre medelinkomst, högre arbetslöshet och högre fattigdom, utbredd otrygghet och sämre
skolresultat. I många av Göteborgs förorter – ofta benämnda som utsatta eller
särskilt utsatta områden – har andelen utrikesfödda och andelen invånare med
utländsk bakgrund rusat till oproportionerligt höga nivåer. I alltför många
fall har utrikesfödda kommit att bli fler än de inrikesfödda, med oerhörda
konsekvenser för integrationsmöjligheterna. I den tidigare stadsdelsnämnden
Angered, större till invånarantalet än 250 svenska kommuner, är majoriteten av
befolkningen född i utlandet. Efter ett antal riksdagsbeslut kan nu konstateras
att den svenska migrationspolitiken återreglerats, vilket bör innebära att Göteborg i allmänhet och såväl utsatta som särskilt utsatta områden i synnerhet står
inför en period av hållbara invandringsnivåer.
Segregationen drabbar barn särskilt hårt. I studie efter studie konstateras att
även såväl utrikesfödda barn som barn till utrikesfödda får väsentligt sämre livsmöjligheter än sina inrikesfödda jämnåriga. Sett till språkutveckling är resultaten graverande: vokabulären hos inrikesfödda barn med utrikesfödda föräldrar
befinner sig på en betydligt lägre nivå än hos inrikesfödda med inrikesfödda
föräldrar. Även sett till arbetslöshetsgrad, risken för att falla till kriminell bana
eller i hälsoavseende finns tydliga tecken på att den bristande integrationen
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drabbar även barn som är födda i Sverige. Att denna trend bryts, att segregationen inte längre reproduceras genom generationerna, bör vara ledande för all
kommunal integrationspolitik.
Göteborgs utrikesfödda har länge behandlats som en homogen grupp, trots att
stadens invandrare kommer från olika delar av världen och därmed bär med
sig olika sedvänjor och förutsättningar – och trots att de befunnit sig i Sverige
olika länge, både på grupp- och individnivå. Invandrargrupper med längre
närvaro i Sverige har ofta en mer väletablerad position på arbetsmarknaden,
en viktig närvaro i näringslivet, en vana vid utbildningsinstitutionerna och
en stark koppling till det svenska samhället. Invandrargrupper som anlänt till
Sverige nyligen präglas i regel av det motsatta förhållandet. I brist på offentliga insatser och tydliga integrationsramar riskerar människor att på nästan
permanent basis fastna i en sorts exilkultur utan större kontakt med majoritetssamhället. Fördomar och främlingsfientlighet drabbar dessutom olika invandrargrupper på olika sätt, vilket måste omhändertas i kommunal bekämpning av
diskriminering och strukturell rasism.

Kommunfullmäktiges inriktning
Göteborg saknar en enhetlig integrationspolitik. Området – som påverkar
varje del av samhällslivet – ligger uppsplittrat på nästan alla stadens nämnder
och bolag, även om ett antal bedriver ett utökat arbete med enskilda delar av
frågan. I syfte att på ett betydande sätt förändra den integrationspolitiska styrningen bör kommunstyrelsen ta ett större uppföljningsansvar för hela området.
Kommunstyrelsens arbete ska grunda sig på det redan utvecklade arbetet inom
Jämlik stad. Stadens integrationspolitik ska utgå från programmets strävan och
målsättningar; jämlikhetsarbetet och integrationen måste hänga ihop. Detta
långsiktiga arbete bör kännetecknas av en målsättning om att utjämna klyftorna
mellan utrikes- och inrikesfödda. Arbetet bör också ta omhand de skillnader
som finns mellan inrikesfödda barn till inrikesfödda föräldrar och inrikesfödda
barn till utrikesfödda föräldrar, som sakta men säkert antar formen av en ny
sorts social uppdelning – med konsekvenser livet ut. Under hela planperioden
ska samtliga nämnder och styrelser öka sitt integrationspolitiska arbete och
ständigt väga in integrationsperspektivet i sin verksamhet. Detta är inte minst
viktigt för de planerande nämnderna, som har ansvar för att förse staden med
ett jämlikt utbud av framtida arbetsplatser, bostäder, kultur och välutvecklade
grönområden. Kommunfullmäktige fastslår i sitt årliga budgetbeslut vissa inriktningar för integrationsarbetet, både genom sitt integrationspolitiska avsnitt
och genom löpande revideringar av de nämndspecifika inriktningarna.
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stöd när det behövs. Göteborgs Stad har i dagsläget en politisk ambition om
att alla särskilt utsatta områden ska kunna strykas från polismyndighetens lista
senast år 2025, vilket i hög utsträckning hänger ihop med integrationen. Även
om polismyndigheten nyligen bedömde att läget förbättrats i Tynnered, Rannebergen och Gårdsten krävs långtgående kraftansträngningar och ett långsiktigt
engagemang för att områdena ska uppfattas som integrerade, attraktiva och
trygga. Utifrån bristen på kommunalpolitiska reformer under mandatperioden,
misskötsel av de allmännyttiga bostadsbolagens strategiarbete från den styrande
koalitionens sida, omvärldsförutsättningar och den ekonomiska utvecklingen
är det mycket tveksamt – för att inte säga omöjligt – att se ett scenario där
staden faktiskt uppnår sitt eget högt ställda mål för alla vid budgetbeslutet
utsatta och särskilt utsatta områden. Ingen – och särskilt inte de göteborgare
som lever under segregationens tryck – tjänar på att orealistiska målsättningar tillåts styra det övergripande integrationsarbetet. Risken med ett forcerat
mål, utan tillhörande politisk styrkraft, är att arbetet präglas av kortsiktig och
abstrakt måluppfyllnad istället för verklig och bestående förändring. Målet
revideras därför till 2030, vilket bedöms vara ett betydligt mer realistiskt – om
än svåruppnått – mål. Insatser under perioden 2021–2025 ska genomföras enligt
plan, men kompletteras med mer bestående åtgärder för tidsperioden efter
år 2025. Samverkan med skolan, socialtjänsten och vuxenutbildningen blir
avgörande komponenter i det långsiktiga arbetet. Arbetet bör inte bedömas
som slutfört förrän de berörda områdena uppfattas lika trygga och integrerade
som en genomsnittlig göteborgsk stadsdel och invånarna har lika goda förutsättningar i livet som den genomsnittlige göteborgaren.

Grunden för integrationspolitiken bör vara som grunden för all annan välfärdspolitik: en kombination av rättigheter och skyldigheter, av plikt och rätt, av att
göra så gott man kan och kunna förvänta sig de kommunala verksamheternas

De skillnader som finns mellan inrikesfödda och utrikesfödda beror till stor del
på den otrygga och socioekonomiskt utsatta situationen i förorterna. För att
återstarta det integrationspolitiska och trygghetsrelaterade lyftet i utsatta och
särskilt utsatta områden behöver dock AB Framtidens välplanerade strategi ges
utrymme att verka fullt ut och ta fasta på den empiri som finns. Polismyndigheten, vetenskapen, privata fastighetsägare och många andra har länge pekat
på Gårdstensmodellen som helt avgörande för att förstärka integrations- och
trygghetsarbetet i stadsdelen Gårdsten. AB Framtiden får därför i uppdrag att
omedelbart bilda två nya dotterbolag – Frölundabostäder och Biskopsbostäder
– för att fullt ut implementera Gårdstensmodellen i Frölunda torg/Tynnered
respektive Biskopsgården. Alla koncernens fastigheter i berörda områden
överförs till respektive nybildat bostadsbolag och lägenheter ska hyras ut enligt
det krav som länge varit viktigt för Gårdsten: 80 procent av beståndet vikt åt
hyresgäster med lön, pension och studiemedel. För att göra arbetet mer effektivt i andra stadsdelar revideras strategin till att inkludera ett starkare fokus på
att bygga bort modernistiska misstag i stadsplaneringen med hjälp av blandade
upplåtelseformer genom nyproduktion, varierad gestaltning genom traditionell
arkitektur, välbehövlig kvartersstad, trygga stadsstråk och betydligt fler lokaler
för verksamheter av såväl ideellt som kommersiellt slag.
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Invandringens volymer och fördelning avgör integrationsinsatsernas bärkraft.
Göteborg saknar som kommun makten att påverka den nationella invandringspolitikens utfall för staden, där det allomfattande undantaget från EBO-lagstiftningen utgjorde ett positivt, men numera avvecklat undantag. Stadens
robusta sociala krav i alla upphandlingar och arbetet för sund konkurrens är
en viktig del i att göra Göteborg mindre attraktivt för företag vars affärsmodell
bygger på import av låglönearbetskraft, vars löner och villkor mycket sällan
medger skälig levnadsstandard. Den genom bosättningslagen anvisade asylinvandringen uppgår i dagsläget till en relativt begränsad del av den totala
invandringen, men innebär dock en chans för staden att själv påverka fördelningen inom stadens geografiska yta. Under året fortsätter staden att använda
sin fastslagna rutin att inte placera nyanlända enligt bosättningslagen i utsatta
eller särskilt utsatta områden, vilket minskar belastningen på berörda skolor
och offentlig service. En minskad andel inflyttade som utgörs av nya och språksvaga invandrare innebär också väsentligt bättre integrationsmöjligheter för
de redan boende i förorterna. Att nyanlända placeras i andra stadsdelar, med
fler svensktalande invånare, innebär också en bättre grogrund för integration.
Bostadskontraktens löptid ska motsvara stadens praxis. Men hänsyn ska tas till
barnfamiljer, som bör erbjudas något längre kontrakt, och till den ansträngning
som görs av vårdnadshavare, där uppfylld motprestation och aktivt deltagande i arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insatser bör löna sig med vissa
förlängningsmöjligheter av bostadskontrakt.
Årligen utdelas stora belopp till integration som föreningsstöd, projektfinansiering eller liknande. Under 2022 ska kommunstyrelsen utvärdera finansieringen av helt externa eller delvis externa integrationsprojekt och utreda vilka
framgångsrika insatser som kan utföras i egen regi, för att bättre kunna följa
skattepengarnas utfall och projektens hållbarhet. Vid kommunal dialog med
och stödinsatser till olika sorters föreningar som riktar sig primärt till utrikesfödda måste ansvarig personal ha god kännedom om de olika förhållanden som
präglar olika invandrargrupper i Göteborg.
Folkbildningen spelar en viktig roll för att integrera Göteborg, den skapar
också möjlighet att nå många invånare som inte nås av kommunala insatser.
Göteborgs Stad ska fortsätta stötta studieförbunden i detta arbete, inte minst
genom det frivilliga bidrag som årligen fördelas till studieförbunden baserat på
ett antal viktiga kriterier. Bidrag till studieförbund ska primärt utgå på sådant
sätt att ökad tolerans mellan grupper, jämställdhet, jämlikhet och integration
är ledande för resursallokeringen.
Den strukturella rasismen måste bekämpas var än den visar sig. Göteborgs Stad
har ett stort ansvar för att motverka strukturell rasism och diskriminering i alla
sektorer som staden har rådighet över.
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Uppdrag

»

AB Framtiden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, revidera
strategi om inga särskilt utsatta områden år 2025 till inga särskilt utsatta
områden år 2030. Den reviderade strategin ska behandla vilka insatser som
bedöms behöva genomföras även efter år 2030.

»

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att komplettera koncernens
strategi för utvecklingsområden 2020–2030 enligt följande anvisningar:
a. Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokaler ska genomföra relevanta åtgärder för att förstärka lokalstrukturen i det bestånd
som är beläget i utvecklingsområden genom att anlägga eller förstärka
stråk med stadskvaliteter i eller nära bostadsområden.
b. Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokaler ska ta fram
förslag på hur fler lokaler för ideella, kulturella och kommersiella
ändamål kan skapas i utvecklingsområdenas kommunala bestånd
genom förändrad funktion för ytor i gatuplan, tillbyggnader eller
annan lösning.
c. AB Framtiden ska använda nyproduktion i utvecklingsområden för
att motverka konsekvenserna av modernistisk stadsplanering, exempelvis genom att anlägga kvartersstad eller trädgårdsstad på ett sådant
sätt att hela utvecklingsområden eller delar av utvecklingsområde
byggs ihop fysiskt. Klassisk, icke-modernistisk arkitektur bör utgöra
stort inslag i nybebyggelsen.
d. Hyrradhus ska anläggas i kollektivtrafiknära lägen i utvecklingsområdena. Befintliga hyresgäster i utvecklingsområden ska erbjudas förtur
vid fördelning av hyrradhuskontrakt.
e. Samtliga hänvisningar till ombildning av hyresrätter stryks.

»

Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att bilda två nya dotterbolag,
Biskopsbostäder och Frölundabostäder, som övertar allt bestånd i Biskopsgården respektive Tynnered/Frölunda Torg. Biskopsbostäder och Frölundabostäder får också i uppdrag att implementera Gårdstensmodellen i sitt
verksamhetsområde, inklusive att vika 80 procent av beståndet åt hyresgäster
med inkomst från lön, pension och studiemedel.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera all kommunal finansiering av
uttryckligen integrationsrelaterad verksamhet, oavsett verksamhetsform,
och utreda vilka nuvarande externa integrationsinsatser som kan bedrivas i
kommunal regi.
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TRYGGHET

bedrägeri och kriminell verksamhet. Organisationen Fastighetsägarna, bland
andra, har varnat för att liknande problematik kan uppstå i Göteborg.

Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska vara en trygg stad.

Analys
Otryggheten i staden ökar. Organiserad brottslighet och klanbaserad kriminalitet har eskalerat sina våldsamma aktiviteter, vilket skapar stor otrygghet
– och detta inte endast i de områden av staden som är hårdast drabbade, utan
i hela samhället. Brottsligheten i stadens områden har förändrats under de
senaste åren. Löst sammansatta grupperingar, allt tyngre gängkriminalitet och
kriminella klaner har klivit fram som farliga krafter för både samhället och den
enskilda människan. Från att brotten tidigare främst handlat om uppgörelser
mellan kriminella grupper uppfattar nu allt fler att även människor helt utan
inblandning i gängen, utan kriminell historik eller koppling till grupperingarna, kan drabbas. Unga människor utgör en allt större del av den organiserade
brottsligheten: barn, ibland inte ens tonårigt fyllda, rekryteras för att utföra
diverse sysslor åt gängen, ungdomar deltar i dödsskjutningar och utåtagerande
ungdomsgäng tar över offentliga platser och gaturummet. Detta, att ungdomar
faller offer för eller själva är förövare i brott med dödlig utgång, utgör ett av
samhällets allra största misslyckanden.
I de utsatta och särskilt utsatta områdena har rapporterats om en tystnadskultur, där kriminell infiltration av kommunala verksamheter och hot – eller
våld – mot kommunal personal inte har anmälts eller tagits omhand i ordinarie
beslutslinje. Detta är en relativt välkänd problembild; stadens verksamheter har
i flera år utsatts för otillåten påverkan, då kriminella gäng och klaner försöker
påverka utgången i ärenden och myndighetsutövning genom hot och trakasserier, samtidigt som blåljuspersonal har haft svårt att ens vistas öppet i vissa
stadsdelar. Kommunen har därmed ett stort ansvar att, tillsammans med de
rättsvårdande myndigheterna, garantera att utfallet i myndighetsutövningen
och tryggheten för den egna personalen aldrig får äventyras på grund av brottslig aktivitet.
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Tryggheten är mycket ojämlikt fördelad i staden och följer till delar samma klassmässiga struktur som många andra negativa företeelser i Göteborg.
Kriminaliteten är som mest utbredd i stadens fattigaste stadsdelar. Trots
detta måste konstateras att otryggheten sprider sig till fler stadsdelar. Många
göteborgare uppfattar sin och sina familjers grundläggande trygghetskänsla
som hotad. Centrala staden betraktas alltmer som en osäker plats att vistas på
efter mörkrets inbrott, trots att läget har förbättrats något sedan kommunala
ordningsvakter började patrullera vid vissa knutpunkter. Den öppna narkotikaförsäljningen intar fler och fler bostadsområden och utgör en av gängens
största inkomster. Mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och rasistiska
övergrepp fortsätter att utgöra hot mot göteborgares liv och hälsa. Uppmärksammade våldsbrott och förnedringsrån bidrar till en allmän känsla av brist på
kontroll över kriminaliteten. För att nedmontera kriminella strukturer och fullt
ut mota bort brottsligheten är det uppenbart att ett ledord måste vara samverkan – över myndighetsgränser och mellan det offentliga och det privata.
I Göteborgs utsatta och särskilt utsatta områden har den våldsbejakande islamism utgjort ett stort och växande problem under de senaste två decennierna.
Trots att den våldsbejakande jihadismen, och de tillhörande terrorresorna,
nådde en topp i mitten av 2010-talet fortsätter den islamistiska extremistmiljön
att vara Sveriges överlägset största terrorhot. Genom agitation i egna lokaler
och stark närvaro i digitala forum sprids våldsbejakande islamistisk propaganda, inte sällan med antisemitiska förtecken, och unga människor radikaliseras
bort från samhällets demokratiska värderingar. Samtidigt har SÄPO i flera år
betonat att antalet samhällsfarliga nazister och högerextremister växer, vilket
innebär ökad risk för våldsamma handlingar. SÄPO konstaterar också att det
finns växande aktivitet i våldsbejakande vänsterextrema miljöer, som kräver
bevakning och bekämpning.

Kommunfullmäktiges inriktning

Otrygga boendeformer och svartkontrakt ger grogrund för kriminalitet och
gängkriminalitet. Problemet är särskilt utbrett i områden där trångboddheten
och utsattheten är som störst, vilket utnyttjas av kriminella. Det finns exempel
från andra kommuner på hur ombildningar av hyresbestånd kan få oanade och
mycket negativa effekter i lokalsamhället; kriminella kan, i resurssvaga områden, infiltrera bostadsrättsföreningar och förvandla fastigheten till en plats för

Brottslighetsbekämpning och trygghetsarbete kräver att flera åtgärder genomförs samtidigt och vidhålls över tid, utan avbrott på grund av budgetbrist eller
politiskt ointresse. I det långsiktiga trygghetsarbetet måste jämlikhetsskapande,
integrationsförstärkande och socialt förebyggande åtgärder vidtas genom att
välfärden byggs ut, segregationen byggs bort och social problematik bemöts
med beprövade metoder. Men den akuta kriminaliteten, den som leder till våld
och dödsskjutningar, sprängningar och gängbildningar, kan bara bekämpas
med repressiva, kraftfulla åtgärder från hela den offentliga apparaten. Samtidigt
som de brottsbekämpande insatserna accelereras är det helt avgörande att den
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andra komponenten aldrig glöms bort: det förebyggande arbetet, som stoppar
inflödet av personer till gängkriminaliteten. Trygghet kräver två tankar samtidigt.
Staden ska under 2022 fokusera både på åtgärder som kraftigt ökar tryggheten för göteborgarna på kort sikt och på att sjösätta en organisation som
förmår arbeta förebyggande på ett mer effektivt och verklighetsbaserat sätt än
tidigare. Samtliga av stadens nämnder och styrelser ska ha ett tydligare fokus
på otrygghetsbekämpning och bidra till det gemensamma trygghetsarbetet.
Särskilt fokus ska ligga på de områden där befolkningen är som mest otrygg.
Vissa nämnder och styrelser har ett större ansvar för och större möjligheter att
påverka tryggheten än andra: AB Framtiden med dotterbolag, socialnämnderna, park- och naturnämnden, trafiknämnden, byggnadsnämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden. Utöver
dessa har kommunstyrelsen en särskild roll, i enlighet med sitt ledarskap i
stadens trygghetsråd och sin övergripande uppsiktsplikt.
Under året ska Göteborgs Stad satsa på en väsentlig utökning av kameror på
platser som upplevs som otrygga, särskilt knutpunkter för kollektivtrafiken och
parkeringsplatser. Kameror gynnar tryggheten ur två aspekter; dels genom att
förebygga brott, dels genom att understödja polisen vid utredning av begått
brott. Särskild finansiering avsätts för detta.
Vid kollektivtrafikknutpunkter, som ofta upplevs stökiga och otrygga, ska
samverkan sökas med Västra Götalandsregionen för att förbättra tryggheten,
med Stockholms länstrafiks trygghetscentral som förebild. I många utsatta och
särskilt utsatta områden har modernistisk stadsbyggnad lett till att kollektivtrafikens hållplatser ligger långt från befintlig bebyggelse, mänsklig aktivitet,
torghandel och naturliga rörelsemönster. AB Framtiden och de planerande
nämnderna tilldelas därför ett uppdrag att genomföra en riktad trygghetssatsning runt spårvagnshållplatserna i utsatta och särskilt utsatta områden med
fokus på planering för förtätning med blandstadsbebyggelse, nya urbana stråk
och kvalitativa grönytor.
AB Framtidens dotterbolag ska ta fram trygghetsindex för sina bostadsområden, för att löpande kunna följa hyresgästernas upplevda trygghet i sitt
hemkvarter. Trygghetsindex ska regelbundet rapporteras till kommunstyrelsen
som, vid tydliga avvikelser från genomsnittlig utveckling över tid, också ska få
särskild uppföljning om vad detta bedöms bero på.
Klottergarantin, som innebär att klotter ska saneras inom 24 timmar från att
förekomst rapporterats av allmänheten, är en viktig komponent för att skapa en
känsla av trygghet och skötsel i hela Göteborg. Långsiktig finansiering avsätts
för att klottergarantin ska kunna implementeras enligt plan.
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Ordningsvakter är viktiga för att avlasta polisen innan den polisiära expansion
som äger rum under kommande år har fått full effekt. Yrkesgruppens arbete har
fått positiv effekt i befintliga LOV3-områden. I väntan på den moderniserade
lagstiftningen om ordningsvakter ska staden, i samverkan med polisen och
efter behovsprövning, utöka antalet LOV3-områden med fokus på utsatta och
särskilt utsatta stadsdelar. Finansiering avsätts för detta. Trygghetsvärdar och
trygghetskameror ska prioriteras i AB Framtidens trygghetsarbete. Detta är
särskilt viktigt för att motarbeta den utbredda narkotikaförsäljningen och det
alarmerande antalet stölder och otrygga situationer i offentliga miljöer.
Avhopparverksamheten ska stärkas avseende handläggning, insatser och uppföljningar, men också specialiseras för att kunna bemöta den nya brottslighet
som uppstått under de senaste åren – och då särskilt den klanbaserade kriminaliteten och det allt grövre våldet. Avhopparverksamheten ska också utvidga
sitt arbete och nå fler potentiella avhoppare. Pengabrist ska inte vara ett hinder
för att möjliggöra avhopp. Särskild finansiering avsätts för detta ändamål.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, genom kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet och i samverkan med socialnämnderna, samordna inrättandet av
särskilda gängenheter i socialtjänsten som – i tät samverkan med polismyndigheten, skolan och alla berörda parter – ska motverka nyrekrytering till gängen
genom både beprövad erfarenhet och innovativa metoder. Gängenheterna ska
tilldelas ett stort mandat att själva utforma sin verksamhet och kommer under
året att, om behov uppstår, tillskjutas ytterligare medel regelbundet – utöver de
resurser som allokeras inledningsvis. Finansiering avsätts för detta ändamål.
Bland många unga människor i Göteborg, och i synnerhet i socioekonomiskt
svaga stadsdelar, har en subkultur odlats under många år – en subkultur som
glorifierar kriminalitet, narkotikamissbruk, vapenhantering och dödligt våld.
Denna trend, som framförallt drabbar pojkar och yngre män, tar sig bland
annat uttryck genom asocialt beteende i offentligheten och relativisering av de
kriminella gängens verksamhet. Hela staden ska ta ställning för skötsamhetsnormen. Respekten för uniformerad personal ska öka. Arbetet med verksamheten Människan bakom uniformen, MBU, har varit mycket framgångsrikt
och berörda nämnder bör fortsätta att utveckla detta. De särskilda gängenheterna ska därför, genom utåtriktat arbete i fält, motverka otrygghetsskapande gruppbeteende i det offentliga rummet och – i samverkan med de nämnder och styrelser som socialtjänsten bedömer som relevanta för uppdragets
framgång – minska de kriminella gängens inflytande över barn och unga.
Socialnämnderna ska också arbeta med ökad vuxennärvaro och skarpare sociala
insatser. Föräldradialoger ska genomföras på utvalda skolor för att medvetandegöra föräldrarna om hur den organiserade brottslighetens rekryteringsförfaranden och arbetsmetoder innebär risk för att barn dras in i kriminalitet. En
fördjupad samverkan med föreningsliv och föreningar som rör sig ute bland
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medborgare är nödvändig, exempelvis genom nattvandringar och föreningsvandringar. Socialnämnderna ska också utveckla samarbetet med kriminalvården och frivården samt utveckla metoder för att minimera risken för att
individer ska återfalla i kriminalitet. Uppsökande arbete och fältarbete för att
nå unga i riskzon är av största vikt för det förbyggande arbetet. Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för att nå unga som riskerar att
rekryteras till kriminella nätverk ska utvecklas inom socialnämnderna. Socialnämnderna är ansvariga för att koordinera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med berörda aktörer inom respektive stadsområde. Trygg
i-arbetet tillförs resurser över hela planperioden för att, över hela Göteborg,
kunna såväl fortsätta som bredda och skärpa sin framgångsrika verksamhet.
Sluta skjut-konceptet, enligt göteborgsk modell, fortsätter implementeras
under året och kompletterar nuvarande Trygg i-arbete.
Våldsbejakande extremism är ett fenomen som inte hör hemma i ett tryggt
Göteborg – oavsett i vilken politisk inriktning den tar sin grund. Strukturer
kopplade till dessa miljöer ska motverkas, med ett särskilt fokus på den extremistiska miljö som av SÄPO bedöms som farligast i dagsläget: den våldsbejakande islamismen. Socialnämnderna ska leda arbeta med att höja kunskapen
om denna företeelse bland personal och andra som behöver nås av information.
Givet den islamistiska extremismens utbredning i Göteborg och den generella situationen i utsatta och särskilt utsatta områden är det av särskild vikt
att kopplingen mellan extremism, klanstrukturer, hedersförtryck och vidare
kriminalitet ständigt analyseras och motarbetas.
Tillståndsenheten ska utöka och utveckla sina insatser tillsammans med samverkande myndigheter i syfte att bekämpa ekonomisk kriminalitet, drogförsäljning och osund konkurrens inom restaurangbranschen. Tillståndsenheten bör
ha tät kontakt med berörd facklig organisation. Svartkontrakt och folkbokföringsbrott ska motverkas för att komma åt kriminalitet inom bostadssektorn.
Samtliga nämnder och bolag ska stärka arbetet mot otillåten påverkan i stadens
verksamheter. Staden måste få en överblick över hur kriminella grupperingar
och klaner påverkar beslut och arbetsmiljö i förvaltningarna. Tystnadskultur
ska alltid motarbetas. Medarbetare ska uppmuntras att anmäla misstankar om
kriminellas påverkan på verksamheten. I utsatta och särskilt utsatta områden
ska ensamarbete, utanför kommunala lokaler, i regel inte förekomma. Kommunstyrelsen ska under året, i samverkan med alla berörda förvaltningar och
bolag, utreda och finansiera utökade och långtgående säkerhetsåtgärder för
kommunal personal och kommunala verksamheter i utsatta och särskilt utsatta
områden. Det kan handla om kameror utanför kommunala fastigheter eller
lokaler, inhyrda vaktbolag, fysiska förstärkningar eller annat som minskar medarbetares oro. En central pott avsätts för nämnderna ett ansöka om ekonomiska
medel från.
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Såväl stadens personal som vissa brukargrupper behöver ta del av riktade informationsinsatser kring klanbaserad kriminalitet och hur den skiljer sig från annan
brottslighet. Staden ska regelbundet kontrollera att inga kommunala bidrag eller
verksamhetsstöd utgår till personer som polisen konstaterat är kopplade till
organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism eller klanbaserade kriminella nätverk och att inga kommunala lokaler förfogas av dessa personer.

Uppdrag

»

Socialnämnderna får i uppdrag att inrätta ett brottsförebyggande råd
inom respektive stadsområde där politiker från socialnämnd, civilsamhälle,
näringsliv, kommunala aktörer samt polis deltar.

»

Kommunstyrelsen och Business Region Göteborg får i uppdrag att
planera och genomföra långsiktiga trygghetsinsatser i samarbete med och
med samfinansiering från det privata näringslivet, med inspiration från
Destination Tynnered.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, genom kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och i samverkan med socialnämnderna, utreda och samordna inrättandet av särskilda gängenheter i socialtjänsten för att motarbeta
nyrekrytering till och understödja avhopp från gängmiljöer. Gängenheterna
får variera i antal efter varje stadsområdes behov.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, utifrån behov, ansöka om inrättandet av
fler LOV3-områden i samverkan med polismyndigheten.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar
och bolag, ansvara för genomförandet av förstärkta säkerhetsåtgärder för
kommunal personal och kommunala verksamheter i utsatta och särskilt
utsatta områden.

»

AB Framtiden får, i samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
trafiknämnden och park- och naturnämnden, i uppdrag att genomföra en
särskild trygghetssatsning i anslutning till spårvagnshållplatserna i utsatta
områden med fokus på planering för förtätning med blandstadsbebyggelse,
nya urbana stråk och kvalitativa grönytor.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med AB Framtiden och
Göteborgs Stads Parkering AB, öka antalet trygghetskameror på fler strategiska platser i hela Göteborg. Samordning ska ökas med polismyndigheten.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan men nämnden för funktionsstöd, återkomma med förslag på hur insatserna mot alla former av
välfärdsbrottslighet kan förstärkas. Samverkan ska ske med rättsvårdande
myndigheter.
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»

Framtiden AB med dotterbolag ska, i samverkan med socialnämnderna,
väsentligt utöka antalet trygghetsvärdar i anslutning till sitt bestånd i utsatta
och särskilt utsatta områden.

PERSONAL

»

Ökad lokal samlokalisering mellan socialtjänst och polismyndigheten ska
vara en väsentlig del av uppdraget.

Kommunfullmäktiges mål

»

Trafiknämnden och Göteborgs Kollektivtrafik AB får i uppdrag att samordna
och leda arbetet för att minska otryggheten vid stadens kollektivtrafikknutpunkter. Arbetet ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen, med
Trygghetscentralen i Stockholm som modell.

Analys

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera klottergaranti, enligt
modellen att klotter som rapporteras av allmänheten saneras inom 24
timmar från det att synpunkt lämnats till staden.

Personalens arbetsuppgifter och befogenheter ska
motsvaras av tillräckliga resurser.

Under de senaste årtiondena har andelen anställda i kommuner och landsting
som som arbetar med framförallt administration, handläggning och ledningsarbete ökat kraftigt och okontrollerat. I ett läge där välfärdsbehoven ökar och
den ekonomiska situationen försämras måste Sveriges kommuner, inklusive
Göteborg, garantera att skattepengarna primärt går till att rekrytera och behålla
välfärdspersonal. För att kunna tillgodose medborgarnas behov av ett utökat
välfärdsåtagande behöver välfärdspersonalen, som andel av lönekostnader och
totalt antal anställda, öka relativt andra offentliga yrkesgrupper.
Pandemin innebar en exceptionell press på den första linjens välfärdspersonal
och deras närmaste chefer. Stora yrkesgrupper tvingades ställa om och förändra sitt grundläggande uppdrag med mycket kort varsel. Bristen på tillräcklig
skyddsutrustning, fungerande smittskyddsrutiner och allmän underbemanning
har satt ljuset på det offentliga välfärdssystemets brister och påmint människorna om att välfärdsverksamheterna är helt beroende av kompetent och
erfaren personal med inflytande över sitt arbetsliv och över välfärdens utförande. I pandemins mest akuta skede ställdes byråkratiska styrmodeller åt sidan,
administrativa krav bedömes för tidskrävande och personalstyrkan riktades om
till kärnuppdraget. Krisen avslöjade de omotiverade dokumentationskraven,
de överflödiga arbetsmomenten och de trögrörliga systemens sårbarhet inför
oförutsägbara händelser. Utifrån detta bör den offentliga sektorn organiseras
på ett sådant sätt att tillit, medborgerliga behov och den första linjens personal
står i fokus – inte överbyggnad och interna processer.
Den stora befolkningstillväxten och medborgarnas krav på en kvalitativ välfärd
ökar Göteborgs Stads behov av personal. I dagsläget går många göteborgare
utan arbete – samtidigt som arbetsgivare inom offentlig sektor intensivt söker
efter rätt kompetens och erfarenhet. För att rekrytera fler och behålla nuvarande personal måste Göteborgs Stad ständigt förstärka de anställdas villkor och
förbättra arbetsmiljön. En god personalpolitik måste betraktas som en förutsättning för att kunna sätta välfärden först.
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Den pressade rekryteringssituationen innebär en risk för att personal med
bristfälliga språkkunskaper anställs. Bristfälliga språkkunskaper kan både leda
till arbetsmiljörelaterade problem och försämra förutsättningarna för kollegialt arbete, vilket konstaterats i flera av varandra oberoende rapporter och
studier. Felaktig uppfattning om direkta arbetsinstruktioner eller språkliga
missförstånd i kontakten med utsatta brukare kan få allvarliga och oacceptabla
konsekvenser – och detta särskilt i välfärdsverksamheter som innehåller intima
och känsliga arbetsmoment. De ökade dokumentationskraven i offentlig sektor
ställer dessutom ännu högre generella krav på personalens språkkunskap än
tidigare. Den som är anställningsbar på svensk arbetsmarknad kan i regel tala
det svenska språket. Den kommunala välfärden kan inte längre tillåtas utgöra
ett undantag från detta.
Under den förra mandatperioden genomfördes flera stora reformer i personalpolitiken. Delade turer avskaffades, andelen timavlönade pressades ner till en
rekordlåg nivå och rätt till heltid infördes – med deltid som frivillig möjlighet.
Sedan 2008 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor halverats i stadens
verksamheter, vilket innebär att lönerna är mer jämställda än någonsin tidigare
Ett antal låglönelyft har genomförts för att gynna de kvinnodominerade grupper som har lägst snittlöner i staden. Det finns dock osakliga löneskillnader
kvar mellan kvinnor och män. En viktig anledning till detta är värdediskriminering.
Trots att staden har arbetat mot sjukfrånvaron under flera år fortsätter Göteborgs
Stad att ha en ansträngd arbetsmiljösituation – och detta framförallt när det
gäller den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron är, utöver ett individuellt
lidande, också kostsam för hela välfärdssystemet – även ur ett kvalitetsperspektiv.
Lägre sjukfrånvaro utgör både en samhälls- och kommunalekonomisk vinst.
Under pandemin bevisades också att välfärdpersonalen länge tvingats till
sjuknärvaro, vilket inneburit högre risk för sjukdomsspridning och skada för
den enskilde.
Många kommunalt anställda verkar i de stadsdelar som av polismyndigheten
kategoriserats som utsatta eller särskilt utsatta områden, det vill säga socioekonomiskt svaga områden där lokalsamhället är utsatt för stark press från
kriminella krafter och ordningsmakten bedömer förutsättningarna för att
kunna utföra sitt arbete ostört som försvagade. Områdenas socioekonomiska
ställning innebär också att de står inför ett omfattande behov av kommunala
insatser, särskilt från välfärdsverksamheterna och allmännyttan, vilket medför
att anställda arbetar under många olika tider på dygnet och behöver kunna röra
sig fritt i de berörda stadsdelarna. Detta ställer höga krav på att kommunen förmår garantera arbetsmiljön och beskydda sina medarbetare från hot och våld,
men också sina verksamheter från kriminell infiltration och annan brottslig
påverkan.
26

Personal

Budget 2022

Kommunfullmäktiges inriktning
Välfärdspersonalen och den första linjens chefer är Göteborgs Stads allra
viktigaste resurs. För att förstärka välfärdspersonalens förutsättningar och
villkor inleds under 2022 en utveckling där den totala lönekostnaden successivt
omfördelas från interna processer, administrativa tjänster, kommunikation och
ledningsarbete till produktion av välfärdstjänster som kommer medborgarna
till del. Den samlade andelen av personalen som arbetar med icke lagstadgat
ledningsarbete, handläggning och administration ska minska väsentligt under
de kommande åren. Syftet är att den samlade andelen välfärdspersonal ska öka.
Under året genomförs en stor omfördelning och hård prioritering av tillgängliga resurser för att uppnå detta.
För att verkställa denna omförflyttning av skattemedel och personalvolym införs omedelbart ett anställningsstopp för alla yrkesbefattningar som av staden
kategoriseras som ”administrativ personal” och ”chefer”. Nämnder tillåts inte
heller längre ge delegation till förvaltning om att fatta beslut gällande anställningar för yrkeskategorierna chefer och administration. Nämnder och styrelser
ges däremot en viss möjlighet att fatta beslut om enskilda undantag från anställningsstoppet avseende befattningen enhetschef och avlastande administrativt
stöd till densamma. Föreligger synnerliga skäl ges nämnder och styrelser även
möjlighet att besluta om undantag även för andra befattningar. I beslutet ska
tydligt framgå kostnads- och konsekvensanalys av undantag från anställningsstoppet, med tydligt fokus på hur resurser till kärnverksamheten ändå förblir
oförändrad eller ökar.
Den centrala enheten för omställning och omplacering förstärks under året
med ytterligare resurser. Som ett sätt att stimulera den interna rörligheten,
omfördela personalresurser till välfärden och trygga kompetensförsörjningen
införs en central enhet för yrkesväxling mellan yrken inom staden. Yrkesväxlingen understöds av att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
startar omställningsutbildningar till diverse offentliga bristyrken, riktade till
befintlig personal som vill skola om sig till ett annat yrke inom det kommunala
hägnet.
Staden behöver löpande pröva vilka tjänster man kan utföra med sin egen
personal och vad som kan läggas ut på seriösa, externa aktörer. I vissa fall tjänar
staden och dess invånare mer på att externa aktörer upphandlas och anlitas.
Samtidigt måste den demokratiskt valda politiken ha kontroll över utförandets
kvalitet och skattepengarnas fördelning, vilket inte alltid har varit fallet i Göteborg. Trenden med ett ökande antal externa konsulter i förvaltningar och bolag
ska brytas. Innan externa konsulter anlitas av förvaltningar ska detta prövas av
nämnden. Ett arbete ska inledas för att växla konsulter med generalistkompetens mot reguljära anställningar i förvaltningar och bolag. Under året ska ett

Budget 2022

Personal

27

första steg tas genom att staden förhöjer den interna kompetensen inom juridik
i syfte att minska behovet av upphandlade aktörer. Nämnder och styrelser ska
kontinuerligt informeras om uppdaterade konsultlistor med tydligt specificerade kostnader.
Göteborgs Stad har ett stort antal kommunikatörer anställda: Stockholms stad,
som har 400 000 fler invånare, har färre anställda kommunikatörer än Göteborg. Kommunikation mellan kommunen och invånarna, eller mellan kommunen och dess anställda, är en viktig del av den offentliga sektorns arbete – men
i ett läge där svåra prioriteringar måste göras krävs att även kommunikationssektorn står tillbaka för välfärdens personal. Under året införs ett totalt stopp
för upphandlade kommunikationstjänster och avrop från befintliga ramavtal.
Kommunstyrelsen tilldelas i uppdrag att, å hela stadens vägnar, utreda vilket
kommunikationsbehov staden har gentemot såväl medarbetare som medborgare och hur många tjänster som krävs för att uppfylla befintliga behov.
Medborgare och medarbetare ska uppfatta Göteborgs Stad som en attraktiv
arbetsplats med rättvisa och trygga arbetsvillkor. Genom nära samverkan med
fackliga organisationer ska personalen vara delaktig och ha inflytande över sin
egen arbetssituation. Personalen ska, vid tillfällen när man inte uppfattar att
kontakt med närmste chef eller annan överordnad är framkomlig, uppmuntras att larma eller visselblåsa vid misstanke om oegentligheter, maktmissbruk,
kriminalitet, jäv eller svågerpolitik. Göteborgs Stad ska i rollen som arbetsgivare vara ett föredöme när det gäller att motverka alla former av diskriminering,
kränkningar, sexuella trakasserier, hedersförtryck, övergrepp samt andra trakasserier på arbetsplatsen. Det kollektivavtal mot sexuella trakasserier som sluts
under året tjänar som gott exempel på hur arbetsgivare och facklig organisation
gemensamt kan ta krafttag mot diskriminering och övergrepp.
Göteborgs Stad ska ha trygga anställningsvillkor samt jämställda och konkurrenskraftiga löner. Göteborgs Stads norm är att erbjuda alla medarbetare tillsvidareanställning och heltid. Delade turer får inte förekomma i Göteborgs Stads
verksamheter eller i verksamhet som bedrivs av upphandlade leverantörer. Bemanningsföretag ska användas i mycket begränsad omfattning. Av den arbetade
tiden i Göteborgs Stad som helhet ska max fem procent utföras av timavlönad
personal. Månadsanställning ska prioriteras före rena timanställningar. Löneskillnaderna inom den egna organisationen minskas genom att prioritera de
lägst betalda, samt inta en mycket restriktiv hållning vid lönesättning av de
högsta cheferna och vid lönerevidering av Göteborgs Stads högst betalda.
Göteborgs Stad ska fortsatt ha förstärkt anställningstrygghet i arbetsbristsituationer för tillsvidareanställda i enlighet med den rutin som finns och som
parterna är överens om i protokollsbilaga 1 § 7 i Samverkan Göteborg. Den
särskilda anställningstryggheten ska bevaras för medarbetare som utlovats
detta under tidigare genomförda bolags- och förvaltningsomorganisationer.
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Personalförmånerna ska på sikt harmoniseras genom att den allmänna förmånsnivån höjs. Inga personalförmåner får avvecklas ensidigt av arbetsgivaren.
Göteborgs Stad ska erbjuda sina anställda betalda arbetskläder och arbetsskor
i de verksamheter där detta behövs. Det är viktigt att yrkesgrupper i behov
erbjuds underställ som andas och transporterar bort fukt. Behovet samverkas i
dialog med fackliga organisationer. Ökad grundbemanning i välfärden är nödvändig för att förbättra personalens arbetsmiljö, höja välfärdens kvalitet, skapa
stabilitet i organisationen och minska behovet av otrygga anställningar.
Alla nämnder och styrelser ska säkerställa att det, på alla verksamhetsnivåer
inom den egna organisationen, finns tydliga mål for den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att öka organisationens förmåga att
motverka ohälsa. De verksamhetsspecifika målen ska tas fram i samverkan med
de fackliga organisationerna. Dessa mål ska vara välkända av alla som arbetar
inom den berörda verksamheten. Kontinuerlig uppföljning ska ske av nämnder
och styrelser på övergripande förvaltnings- och bolagsnivå. Varje samverkansmöte ska inledas med behandling av aktuell status avseende arbetsmiljö som en
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktuell arbetsmiljöstatus ska behandlas som första punkt på alla stadens kontinuerliga planeringsmöten.
Göteborgs Stad ska tillsammans med arbetstagarorganisationerna fortsätta att
utveckla och verkställa modeller där framförallt äldre och erfarna medarbetare
får möjlighet att ägna en del av sin arbetstid åt handledarstöd/mentorskap
för nyanställda, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Äldre medarbetare med lång tjänstgöringstid och beprövad förmåga ska erbjudas expert- och rådgivarroller inom sitt yrke. Modellen ska göra det lättare för
unga att lära sig ett nytt yrke och ska underlätta för äldre att jobba till ordinarie
pensionsålder. Detta ger en smidigare kompetensförsörjning, ett mer hållbart
arbetsliv och en högre kvalitet i välfärden.
Medarbetare ska kontinuerligt erbjudas relevant kompetenshöjning, även på
akademisk nivå. Validering av reella kompetenser hos de anställda samt kompletterande fortbildnings- och utvecklingsinsatser ska vara integrerade delar i
Göteborgs Stads verksamheter för att lyfta kompetensnivån och ge varje medarbetare tillgång till utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Intern rörlighet
ska stimuleras, såväl inom som mellan förvaltningar och bolag. Medarbetare
och vikarier ska uppmuntras till att påbörja eller fortsätta högskolestudier som
ett sätt att säkerställa högsta möjliga akademiska kompetens inom Göteborgs
Stad. Kvalificerade och erfarna medarbetare bör vid behov erbjudas expertroller. Möjligheten att rekrytera internt ska alltid prövas. Lediga tjänster ska
utannonseras.
Göteborgs Stad ska ha ett tillitsbaserat ledarskap, där medarbetarnas professionella kompetens står i fokus. För att Göteborgs Stads chefer ska kunna utöva
sitt ledarskap på bästa sätt ska insatserna för att ge dem rätt organisatoriska förBudget 2022
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utsättningar stärkas. Göteborgs Stad ska säkerställa att chefers ansvar motsvaras
av rätt befogenheter, kompetens och resurser. Under året ska modeller för delat
ledarskap prövas, där medarbetare ges möjlighet till större ansvar i syfte att
avlasta den första linjens chefer. Fler chefer ska ha färre medarbetare var.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras. Antalet långtidssjukrivningar måste minska och det förebyggande arbetet
förstärkas. Friskvård, hälsofrämjande arbete och samverkan med företagshälsovården är en viktig faktor för att sänka sjuktalen och för att Göteborgs Stad
fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare har Göteborgs Stad
ansvar att vidta åtgärder för att underlätta återgången till arbetslivet för långtidssjukskrivna medarbetare genom rehabiliterande insatser.
Varje förekomst av tystnadskultur ska motarbetas robust. Det åligger chefer
ett stort ansvar att skapa en öppen, ärlig och verklighetsförankrad kultur på
arbetsplatserna. Staden ska alltid ha uppdaterade rutiner för personskydd och
erbjuda professionell hjälp vid eventuell polisanmälan och personlig krisbearbetning, med fokus på särskilt riskutsatta verksamheter som socialtjänsten
och skolan. I utsatta och särskilt utsatta områden ska ensamarbete, utanför
kommunala lokaler, i regel inte förekomma. Kommunstyrelsen ska under året,
i samverkan med alla berörda förvaltningar och bolag, utreda och finansiera
utökade och långtgående säkerhetsåtgärder för kommunal personal och kommunala verksamheter i utsatta och särskilt utsatta områden. Det kan handla om
kameror utanför kommunala fastigheter eller lokaler, inhyrda vaktbolag, fysiska
förstärkningar eller annat som minskar medarbetares oro. Ett särskilt uppdrag
för detta återfinns under kapitlet Trygghet.
En särskild lönepott avsätts för högre löneökningar i kvinnodominerade
välfärdsyrken. Osakliga och omotiverade löneskillnader ska motarbetas. Som
en del i att förbättra arbetsmiljön och möjliggöra verklig återhämtning ska
heltidsmåttet för nattarbete minska till 33 timmar, för att därefter successivt
sänkas till 32 timmar vid planperiodens slut. Under året ska ett särskilt låglönelyft genomföras för de lägst betalda yrkesgrupperna. Nyutexaminerade
med fullständiga betyg och slutförd praktik från gymnasieskolans vårdoch omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram som är folkbokförda i
Göteborg ska erbjudas tillsvidareanställning i staden.
Den som arbetar i välfärden ska kunna tala, läsa och skriva på god svenska. Brukare måste kunna lita på att kommunikation med personalen alltid förstås fullt
ut. Medarbetare måste veta att alla kollegor förstår samtliga arbetsinstruktioner
till fullo och medborgare måste känna sig trygga med att staden ställer tydliga
kompetenskrav inom den skattefinansierade välfärden. Dagens situation – där
en svår rekryteringssituation och en förlegad syn på välfärdsarbete har lett till
att språkförbistring blivit ett verkligt problem på många kommunala arbetsplatser – måste få en skyndsam, tillfredställande och permanent lösning.
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För att garantera hög kvalitet och fungerande arbetsmiljö i välfärdens utförarled måste staden skärpa sina kompetenskrav, och detta särskilt i rekryteringsprocessen. Under året införs språktester vid nyanställning i äldreomsorgen,
funktionsstödsverksamheten, fritidshem och förskola. Befintlig personal som
bedöms ha behov av fortbildning i det svenska språket ska genomgå ett språklyft på betald arbetstid. Språklyftet ska avslutas med ett språkvaliderande test.
Under årets slut genomförs de praktiska delarna av den planerade facknämndsöversynen, vilket innebär en väldig organisationsförändring för många medarbetare – med märkbara effekter i arbetslivets vardag. Det åligger kommunstyrelsen – som ansvarig för facknämndsöversynens genomförande – ett stort
ansvar att med hög frekvens följa upp och trygga personalens delaktighet i
processen, inte minst genom tät dialog med fackliga parter, och säkerställa att
omorganisationen inte leder till förlust av viktig kompetens och ackumulerad
erfarenhet.
Under 2020 och 2021 har en viss andel av stadens medarbetare arbetat helt eller
deltid på distans, det vill säga från sitt hem eller annan plats. Distansarbetet
har, enligt tillgängliga studier, varit tveeggat; å ena sidan har flexibiliteten och
den uteblivna pendlingen uppskattats, å andra sidan har det sociala samspelet
och vissa arbetsmoment tagit stor skada. Distansarbete kan mycket väl – för
vissa tjänstemannagrupper – komma att bli ett naturligt komplement till den
fysiska arbetsplatsen. Innan staden öppnar upp för storskaligt distansarbete
även utanför pandemirestriktionernas strikta ramar är det viktigt att det utreds
noggrant vilka såväl positiva som negativa långsiktiga effekter detta kan få
och hur de stora löntagargrupper i välfärden som inte kan utföra sitt arbete på
distans ska kompenseras.

Uppdrag

»

Anställningsstopp införs för alla yrkesgrupper kategoriserade som chefer
och administration enligt kommunfullmäktiges inriktning. Nämnder ges
möjlighet att besluta om enskilda och synnerligen motiverade undantag från
anställningsstopp.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna sänkning av heltidsmåttet för
nattarbete till 33 timmar i veckan under 2022 och till 32 timmar i veckan
under planperioden.

»

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att andelen arbetade timmar
som utförs av timanställda i staden aldrig överstiger fem procent. Månadsanställningar bör utgöra grundnivå och tillsvidareanställningar eftersträvas
i samtliga fall. Timanställda ska, där enhetschef bedömer detta som rimligt,
erbjudas möjlighet till utbildning för att nå den behörighet som krävs för
tillsvidareanställning.
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»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta central enhet för yrkesväxling
införs i syfte att erbjuda medarbetare vägar till annan yrkesroll inom staden.

»

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att andelen arbetade timmar som
utförs av konsulter ska minska med 20 procent till 2025. Detta sker både
genom konsultväxling och genom att samtliga nämnder minst en gång per år
ska pröva rådande konsultanvändning genom politiskt beslut.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna införandet av språktester i
det svenska språket vid nyanställning inom äldreomsorgen, funktionsstödsverksamheten, förskola och fritidshem.

»
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna införandet av ett obligatoriskt
språklyft i svenska för befintlig personal inom äldreomsorgen, funktionsstödsverksamheten, förskola och fritidshem som bedöms vara i behov av
språklig fortutbildning. Språklyftet ska följas upp av språkvaliderande test
och ske på betald arbetstid.

»

Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för att kartlägga varför omotiverade
löneskillnader uppstår inom samma BAS-intervall och vilka konkreta åtgärder som kan genomföras för att motverka värdediskriminering och uppnå
den fastställda målbilden för stadens yrkesgrupper.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna satsning på högre löner och
bättre arbetsvillkor inom välfärdsyrken.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna särskild låglönesatsning för
yrkesgrupper med lägst medianlön i Göteborgs Stad.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av särskild
lönesatsning för medarbetare som utbildat sig till ny yrkesbefattning inom
äldre- samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och
förskolenämnden.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå hur stadens kommunikationsarbete kan effektiviseras genom ett minskat antal kommunikationstjänster.
I väntan på vidtagna åtgärder införs omedelbart stopp för alla avrop från
befintliga ramavtal för externa kommunikationstjänster.

»

Tillsvidareanställning ska erbjudas alla folkbokförda elever i Göteborg
med godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets vård- och
omsorgsprogram och barn- och fritidsprogram.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta personalutskott under kommunstyrelsen. Befogenheter och mandat fastställs under året. Personalutskottet
ersätter personalberedningen.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med förskolenämnden och
grundskolenämnden, utreda hur andelen förskollärare och grundskollärare
inom verksamheter där en hög andel av barnen är utrikesfödda och är i stort
behov av språkutveckling kan öka.
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STYRNING, LEDNING OCH
FÖRVALTNING
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stad ska styras transparent, resurseffektivt och
demokratiskt.

Analys
De svenska kommunerna har under det senaste halvseklet gjorts till verkställare av i huvudsak statligt bestämd och strikt lagstyrd politik. Allt större delar
av det offentliga åtagandet har lagts på den kommunala sektorn, men utan att
nödvändig nivå av resurser har tillförts den kommunala ekonomin. De statliga
välfärdsuppdragen, inte sällan detaljerade till sin karaktär, har begränsat utrymmet för egna kommunala prioriteringar och lokalt inflytande över välfärden.
Styrsystem i enlighet med New Public Management-teorier har resulterat i att
den administrativa-byråkratiska sidan har legat på en historiskt hög tillväxtnivå,
med nya uppdrag som fylls med nya tjänster och nya metoder som kräver ny
uppföljning. Under samma tidsperiod har välfärdens utförarled blivit allt tunnare och ställts utan fullständig förmåga att möta medborgarnas stigande krav
och legitima behov. Undersökningar visar att ungefär hälften av den tillgängliga
arbetstiden i offentlig sektor går till välfärdstjänster och lika mycket till interna
processer. Standardiserade processbeskrivningar låser fast välfärdsverksamheterna och försvårar anpassning till brukares individuella behov och önskemål.
Lärare, socialsekreterare och andra yrkesgrupper i välfärden tvingas lägga en allt
större del av sin arbetstid på dokumentation av sitt eget arbete enligt fastställda
uppföljningssystem. Arbetsmiljön, i hela välfärden, äventyras när välmenande
och abstrakta budgetuppdrag förvandlas till fler arbetsuppgifter och fler kontrollmekanismer i en underfinansierad första linje under press.
En tilltagande professionalisering av kommunernas administrativa-byråkratiska delar tycks inte ha lett till avlastning för välfärdspersonalen. Utan stöd i
politiska beslut, utvärderade nyttor och ekonomisk konsekvensanalys har den
administrativa apparaten fortsatt att växa. Sammantaget vittnar detta om de
allvarliga konsekvenser som svårmätta kvalitets-, uppföljnings- och effektivitetsmått har fått för välfärdssektorn. Verksamheternas välfärdsproduktion har
försvagats. Administrativ-byråkratiskt processarbete har förstärkts.
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Göteborgs Stad har ett eget ansvar i utvecklingen. Många uppdrag, handlingsplaner och projekt har, med goda intentioner, beslutats om och sedan blivit
regelbunden verksamhet – och detta utan att ordentliga utvärderingar har
genomförts. Det finns flera exempel där den kommunala organisationen har
expanderat bortom folk- och förtroendevaldas kontroll. I ett svårt ekonomiskt
läge är denna kontroll särskilt viktig. Politiken måste i högre grad styra den
kommunala organisationens alla delar. För att detta ska fungera måste den
kommunala organisationen hänga ihop, förtroendet för kommunpolitiken öka,
risken för jävsproblematik och dubbla stolar minimeras, samtliga politiker ha
såväl resurser som förutsättningar nog att faktiskt utföra sitt viktiga uppdrag
och representationen breddas.

mån nationell lagstiftning tillåter detta. De marknadssystem som har införts i
välfärden under de senaste åren, eller vars införande är påbörjat, ska avvecklas
alternativt stoppas i sin helhet under året. På de välfärdsområden där staden
saknar laglig möjlighet att stoppa marknadsutsättning ska kooperativa och idéburna aktörer främjas samtidigt som staden, där rättslig vägledning är otydlig
eller praxis saknas, ska minimera vinstdrivande inslag. Under året ska kommunstyrelsen kartlägga hur stor andel av de offentliga tjänsterna som utförs av privata
utförare, redovisat per förvaltning och bolag. Kartläggningen ska ligga till
grund för ett omtag gällande fördelningen och fördjupade tjänsteutlåtanden
om vad staden har att vinna på att utföra mer verksamhet – i synnerhet inom
de rena välfärdsområdena – genom den egna organisationen.

Utvecklingen går inte heller att skilja från marknadiseringen av den svenska
välfärden, som i allra högsta grad har skapat en situation där själva kontrollen
över välfärden har flyttats från folkvalda till icke-valda aktörer; det ligger i systemets själva essens. Marknadssystemet innebär att det är svårt för kommunen
att överhuvudtaget kunna ansvara för den samlade styrningen och ledningen
av den kommunala välfärdssektorn. Vinst i välfärden, och nödvändiga kontrollfunktioner av vinstdrivande välfärdsaktörer, skadar den kommunala ekonomin.
Årligen måste personalresurser allokeras till ren uppföljning av marknadsaktörer som styrs av vinstintresse. Samtidigt tyder forskningsläget – inte minst från
näringslivets rapporter – på att det i bästa fall är tveksamt om effektiviseringar
kan uppnås genom konkurrensutsättning, och om påstådda effektiviseringar
uppväger de kostnader som en marknadisering per automatik medför. En i sann
bemärkelse effektiv styrning och ledning kräver att marknadsinslagen i den
kommunala välfärden stannar på minsta möjliga nivå enligt gällande lagstiftning – och att även de inslagen utreds och begränsas med all den makt som står
kommunen till förfogande.

Nämnder och styrelser ska löpande ta del av personalutvecklingen sett till
volym, befattningar och kostnad inom sina förvaltningar och bolag. Samtidigt
riskerar staden att fastna i en halv lösning om åtgärderna enbart tar sikte på
administrativ-byråkratiska personalgruppers storlek. En stor del av den administrativa bördan har ålagts den örsta linjens välfärdspersonal och den första
linjens enhetschefer, och däribland särskilt skolpersonal och socialtjänstens
medarbetare. Det är inte rimligt att kompetent och kunnig personal tvingas
allokera en stor del av sin arbetstid till arbetsuppgifter som inte möter göteborgarnas legitima krav på en välfungerande välfärd och kvalitativ kommunal
service. Kommunstyrelsen uppdras därför att tillsätta en byråkratikommission för att utreda hur det samlade antalet arbetade timmar som allokeras till
interna processer, administration och ledningsarbete kan minska väsentligt.
Byråkratikommissionen ska också utreda vilken administration som är till följd
av lagstiftning och vilken som beror på frivilliga, kommunala åtaganden samt
redovisa en uppdaterad analys av hur stor del av arbetstiden som personal vars
huvuduppgifter ej är administrativa ändå använder till administrativa uppgifter. Kommissionens sammansättning ska i huvudsak bestå av akademiska
deltagare: på Göteborgs universitet finns Sverigeledande forskning om samhällsstyrning och offentlig styrning på såväl Quality of Government-institutet
och förvaltningshögskolan som på andra institutioner. Även privat näringsliv,
fackliga representanter och andra berörda intressenter bör beredas plats. Byråkratikommissionen ska – utöver att presentera ett gediget faktaunderlag för
stadens beslutsfattare – föreslå konkreta åtgärder för hur offentliga resurser kan
omfördelas från interna processer, chefer och administration till medarbetare i
den första linjens välfärd och produktion av välfärdstjänster. Utöver detta, och
i väntan på byråkratikommissionens reformförslag och kartläggningar, införs
anställningsstopp för administrativ personal och chefer enligt kommunfullmäktiges inriktning i avsnittet Personal.

Sammantaget pekar dessa fyra problem – de statliga välfärdsuppdragen,
bristfälliga styrningssystem, de kommunala särsatsningarna och marknadsexperiment ut skälet till att den kommunala sektorn har utvecklats i riktning mot
att bli administrativ-byråkratisk. Det krävs en samsyn, från det lokala till det
nationella, och genomgripande förändringar av den offentliga organisationen
för att åstadkomma en välfärdssektor där resurser omfördelas från interna processer till välfärdsproduktion och välfärdspersonal.

Kommunfullmäktiges inriktning
Den offentliga makten utövas av folkvalda. Vinst i välfärden är inkompatibelt
med demokratisk kontroll över samhällets gemensamma resurser och medger
att välbehövliga resurser används till vinstutdelning istället för välfärdsverksamhet. Göteborgs Stad ska eftersträva en välfärd fri från vinstintresse – i den
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Nämnder och styrelser ska under året, från respektive förvaltning och bolag, få
detaljerad information om vilka delar av nämnd och styrelses verksamhet som
är statligt betingad, vilka delar som är till följd av beslut från politik och vilka
delar som är till följd av beslut från tjänstepersoner.
Stadens nämnder ska under året besluta om politiskt beslutade verksamheter
och projekt som sorterar under respektive förvaltning i syfte att pröva om verksamhet eller projekt är ändamålsenligt för nämnden och hur stor andel av den
totala kostnadsmassan som är knuten till projekts planerande, genomförande
och utvärdering. Nämnder och styrelser ska också undersöka vilka verksamheter
som kan samordnas inom en nämnd eller mellan nämnder.
För att pröva nya idéer och innovativa arbetssätt är projektformen ofta tillrådlig, men staden behöver – som en del i sin genomgripande omfördelning från
interna processer till välfärdsproduktion – se över hur projektformen används
och har använts inom den kommunala organisationen. Det totala antalet
projekt inom staden ska minska med minst 25 procent under planperioden.
Samtliga pågående projekts fortsatta varande ska årligen prövas av ansvarig
nämnd eller styrelse. Projekt som inte bedöms ge mervärde för göteborgarna
ska avslutas och goda erfarenheter tillvaratas genom inordning i ordinarie
verksamhet.
Antalet policy- och styrdokument behöver minska. Under förvaltningsreformen på skolområdet uppdagades att över 1 400 styrdokument var gällande –
enbart för grund- och förskola. Mängden policys, styrdokument och abstrakta
målsättningar kräver en oproportionellt stor arbetstid sett till andra behov i
den offentliga verksamheten. Det totala antalet ska minska med minst
25 procent under planperioden.
Delegationsrätten är ett viktigt medel för att säkerställa god ekonomi och tydlig politisk styrning över hela staden. Nämnd kan hädanefter inte lämna beslut
på delegation till förvaltning gällande externa konferenser och utlandsresor.
Nämnd som ändå vill besluta om att ge delegation till förvaltning för externa
konferenser och utlandsresor får hemställa hos kommunstyrelsen om sådan
delegationsordning och redogöra för synnerliga skäl.
Under fjolåret implementerades stadens nya nämndstruktur, som ersättning
för de tidigare stadsdelsnämnderna. Processen kännetecknades av bristfällig
politisk styrning och missade möjligheter till mer genomgripande förändring.
Stadsdelsnämndernas avskaffande bör ses som ett första steg i riktning mot en
utpräglad facknämndsstyrning och ökad likvärdighet i det offentliga åtagandet.
För att säkerställa att detta blir fallet ska kommunstyrelsen löpande följa upp
utfallet av de nya nämndorganisationerna genom att undersöka hur förändringarna har mottagits av personal, brukare och medborgare. Nu ska nästa steg
tas för att skapa en mer dynamisk och ändamålsenlig organisation genom att
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facknämndsöversynen genomförs. Under 2022 fattas många av de praktiska
beslut som påverkar vilken organisation som stadens beslutsfattare, medarbetare och medborgare kommer att ställas inför när väl hela reformen genomförs den 1 januari 2023. Det är viktigt att hela processen kännetecknas av ett
transparent och långsiktigt förhållningssätt för att undvika framtida ryckighet
och minimera behovet av ytterligare justeringar i ansvarsfördelning.
Det är inte lämpligt att kommunstyrelsen utser den beredning som sätter deras
egna arvoden. Dagens modell innebär dessutom att kommunalråden förväntas
votera om sina egna arvoden årligen, vilket bör betraktas som en jävsliknande
situation. För att helt skilja kommunstyrelsen från sin egen arvodessättning
inrättas en ny arvodesnämnd, instiftad av kommunfullmäktige, enligt samma
strikta principer som idag är gällande för stadsrevisionen.
Göteborgs fritidspolitiker utgör stadens demokratiska fundament. Ideella
politiker ska ha resurser nog att utföra sitt viktiga uppdrag utan att arbetsliv,
fritid och familj blir lidande. Detta är särskilt viktigt i en tid när antalet partimedlemmar minskar och politikerkåren blir mer homogen sett till sin klassbakgrund och härkomst. Fritidspolitiker ska ha rimliga arvoden för nedlagd tid,
mötestider som fungerar i vardagslivet, god tid för inläsning av handlingar och
stora möjligheter att påverka verksamheternas utfall. Den nya arvodesnämnden
ska som första uppdrag genomföra översyn av arvode till nämndordföranden
och föreslå ett stringent system som tar sin grund i faktisk nedlagd tid och
förväntningar på uppdraget.

Budget och målstyrning
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Budgetens roll är att inom
de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges
mål och inriktningar. Målen ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av
nämnderna och styrelserna. Planer, program, riktlinjer, uppdrag och policydokument som kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras,
men är underordnade kommunfullmäktiges budget. Målen har en tidshorisont
över hela planperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse ska eftersträvas
snarast möjligt. Revidering av målen sker genom ett nytt budgetbeslut. Både
nämnder och styrelser ska följa budgetens mål.
Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som ska
förändras i verksamheterna. Många verksamheter nämns inte i budgeten. Det
innebär inte att de är mindre viktiga. De ska fortsätta bedrivas och utvecklas
om inget annat anges. Budgeten ska underlätta dialogen med nämnderna och
styrelserna framförallt om hur målen kan uppnås på bästa sätt. Uppdrag löper
över ett år om inte annat anges.
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Verksamhets- och affärsplan

Uppdrag

Nämnder och styrelser ska årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhets/-affärsplan ska inledas omedelbart efter
det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år. Syftet
ska vara att tolka fullmäktiges mål och inriktningar för ett med en närmare
detaljeringsnivå redogöra för konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut.
Verksamhets-/affärsplanen ska därefter fastställas av nämnd/styrelse senast före
februari månads utgång.

»

Det totala antalet policy- och styrdokument ska minska med minst 25
procent till 2024.

»

Det totala antalet interna projekt i staden ska minska med minst 25 procent
till 2024.

»

Scenariostyrning ska införas som modell för samtliga stadens tjänsteutlåtanden.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en byråkratikommission, bestående av primärt externa parter, för att utreda och föreslå hur det samlade
antalet arbetade timmar som allokeras till interna processer, administration
och ledningsarbete kan minska väsentligt och hur den totala lönekostnaden
inom staden kan omfördelas från interna processer till produktion av välfärdstjänster. Byråkratikommissionen ska också utreda vilken administration
som är till följd av lagstiftning och vilken som beror på frivilliga, kommunala
åtaganden samt redovisa en uppdaterad analys av hur stor del av arbetstiden
som icke-administrativ personal använder till administrativa uppgifter.

»

Kommunstyrelsens arvodesberedning avvecklas och ersätts med en särskild
arvodesnämnd som får i uppdrag att genomföra översyn av samtliga arvoden
till fritidspolitiker i staden, med ett särskilt fokus på hur nämndordförandens möjlighet att utföra sitt uppdrag kan förstärkas.

»

Delegationsordning i nämnder och styrelser ska förändras på sådant sätt att
konferenser, utlandsresor och synnerligen motiverade avsteg från anställningsstopp för yrkesbefattningar inom yrkeskategorierna chefer och administration kräver nämndbeslut. Nämnder och styrelser kan söka undantag
från sådan delegationsordning hos kommunstyrelsen respektive Göteborgs
Stadshus AB.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla Lagen om valfrihetssystem,
LOV, i hemtjänst och daglig verksamhet under 2022.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga andelen offentliga tjänster som
utförs av privata utförare och lägga förslag om hur andelen kan minska.

»

Nämnder och styrelser ska få information om vilka delar av förvaltnings
eller bolags verksamhet som är statligt betingad och vilka som är till följd av
beslut från kommunal politik eller tjänstepersoner.

»

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en förflyttning av den kommunala vuxenutbildningen, med alla tillhörande funktioner, från utbildningsnämnden till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Stadens
skola för högre yrkesutbildning, Yrgo flyttas till nämnden för arbetsmarknad
och vuxenutbildning under 2022.

Verksamhetsnomineringar
Nämnder ska varje år upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering med
utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget och dess konsekvenser på
verksamheten. Verksamhetsnomineringar ska vara nämndbehandlade före mars
månads utgång. Verksamhetsnomineringarna ska vara få till antalet, tydligt
kostnadsberäknade och tydligt prioriterade.Uppföljning och rapportering
Varje nämnd ansvarar för sin egen kontroll, uppföljning och styrning. Det
gäller den egna verksamhetsplanen/affärsplanen och den egna budgeten, men
även kommunfullmäktiges mål, inriktningar och budget samt verksamhetens
mål såsom de beskrivs i reglemente och ägardirektiv.
Rapportering till kommunstyrelsen sker i huvudsak genom tre rapporteringstillfällen: vår, höst och i samband med bokslut. Rapporterna ska fokusera på
viktig styrinformation; exempelvis det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Uppföljning mot fullmäktiges mål sker i delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.
På grund av det ekonomiska läget är det viktigt att nämnder och styrelser har
löpande rapportering om ekonomin. Nämnder och styrelser ska sammanställa
prognoser och redovisa dessa för kommunstyrelsen två gånger per år utöver
uppföljningsrapporterna och delårsbokslutet. Denna rapport ska endast innehålla ekonomiska värden och prognoser.

Scenariostyrning
För att underlätta för folk- och förtroendevalda att fatta kvalificerade beslut
ska staden övergå till scenariostyrning under året. Samtliga tjänsteutlåtanden
ska beskriva minst två scenarion och ge politiken möjligheter till olika beslut
givet olika avvägningar angående exempelvis beslutets påverkan när det gäller
Göteborgs Stads tre hållbarhetsdimensioner.
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av såväl kommunala som privata anläggningar, hushållning med lånemedel för
övriga delar av staden samt överskott i den kommunala ekonomin är några av
de lösningar som föreslås i denna budget

Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stads ekonomiska resurser ska omfördelas från
interna processer till produktion av välfärdstjänster.

Analys
Kommunens ekonomi innehåller en del problem som måste lösas på både kort
och lång sikt. I sökandet efter hållbara lösningar på den kommunalekonomiska
situationen är de båda tidsperspektiven lika viktiga.
Den globala osäkerheten och det oklara konjunkturläget efter pandemin gör
det svårt att prognostisera mer exakta utfall för den kommunala ekonomin och
därmed den kommunala verksamhetens förutsättningar. En djupare ekonomisk
nedgång tenderar att få stora konsekvenser för en export- och industriberoende
stad som Göteborg.
Samtidigt som osäkerheten ökar har regeringen klivit fram och axlat ett
betydande ansvar, vilket har varit helt avgörande för kommunens kortsiktiga
hantering av pandemins konsekvenser. Genom generella och riktade resurstillskott, förstärkningar av arbetslöshetskassa och sjukförsäkring samt korttidspermitteringsmodellen har Göteborgs stad kunnat fokusera på sitt grunduppdrag. Verksamheterna har inte behövt leta efter resurser, sluppit fundera på
effektiviseringen utan har istället kunna fokusera på verksamheten. De statliga
resurstillskotten, exempelvis övertagandet av sjuklönekostnaderna, har varit
svåra att i förväg prognostisera och därför orsakat stora ekonomiska överskott. I
den expansionsfas som Göteborg står inför är överskott välbehövliga på sådant
sätt att de kan finansiera våra investeringar och sänka våra räntekostnader som
på sikt ger mer pengar över till välfärden. Överskott behöver dock balanseras
med välfärdens akuta behov av satsningar. I korthet handlar det om vad som
behöver göras när, investeringar i anläggningar och lokaler mot investeringar i
människor och våra barn – båda behöver göras.
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Vissa problem kan dock inte lösas enbart genom kommunalt beslutsfattande,
utan kräver regionala eller nationella åtgärder. Bostadspolitiken är i högsta
grad nationell; bostadsbidrag, investeringsstöd, reavinstskatt, ränteavdrag och
bibehållandet av förhandlade hyror är riksdags- och regeringsfrågor som direkt
påverkar tillgången till bostäder med rimliga hyror. Detsamma gäller frågor
om infrastruktur, den direkta brottsbekämpningen, näringspolitiken, samt
miljö- och klimatinvesteringar. Om staten inte kan finansiera detta så riskeras
kostnader att, på ett eller annat sätt, vältras över på kommuner och i slutändan
gå ut över det kommunala huvuduppdraget: välfärden.
De stora skattesänkningarna som gjorts under de senaste 20 åren har långsiktigt
urholkat grunderna för det offentliga välfärdsuppdraget. Under de senaste
årtiondena har den offentliga sektorns andel av ekonomin minskat kraftigt.
Om skattekvoten hade legat på samma nivå som 1999 hade skatteintäkterna år
2017 varit 240 miljarder kronor högre.
Marknadssystem i välfärden har lett till situationer där kommuner, med det
yttersta ansvaret för välfärdsleveransen, ska konkurrera med vinstdrivande
företag. Den gemensamma kontrollen över folkets gemensamma resurser har
därmed minskat. Skattepengar, ämnade för välfärdens finansiering, har lämnat
den offentliga sektorn och förvandlats till privata företagsvinster. Marknadssystems konsekvenser har blivit svåröverskådliga effektiviseringar, svårnavigerade
förändringsfaktorer och svårgenomförliga besparingar i den första linjens
välfärd.
De stora tillgångarna i bolag, mark, personal och kompetens innebär en styrka
för staden. Förslag om stora utförsäljningar av bolagssfären, ideologiskt motiverade försäljningar av annan offentlig egendom, rabattartade minskningar av det
allmännyttiga beståndet och stora personalneddragningar i välfärden riskerar
att försämra och försvaga stadens långsiktiga ekonomiska ställning. Det är en
farlig väg att gå för Göteborg.

Eftersom Göteborg är en växande kommun har vi en växande kommuns fördelar och problem. På problemsidan ter sig bristen på ändamålsenliga bostäder
för breda befolkningsskikt, infrastrukturella kapacitetssvårigheter i delar av
staden och en utbyggnad av välfärdslokaler som har gått i otakt med befolkningstillväxten som särskilt allvarliga för stadens fortsatta framgång. Det stora
investeringsbehovet kräver dels nytänkande lösningar och dels att expansionen
finansieras på ett robust sätt: unika lösningar i centrala lägen, samlokalisering

På sikt måste den offentliga andelen av ekonomin öka från dagens nivåer om
välfärden ska motsvara den demografiska förändringen och medborgarnas
förväntningar. Detta gäller framför allt beskattning av kapital. För att uppnå
en ekonomiskt hållbar situation i den kommunala sektorn krävs fortsatt stora
tillskott av resurser från regering och riksdag. Om staten inte levererar på detta
åtagande kan även Göteborg, likt många andra kommuner, bli tvungna att höja
skatten – bara för att bibehålla nuvarande ambitionsnivå i välfärden. Detta
skulle få svåra fördelningspolitiska effekter för de låg - och medelinkomsttagare
som utgör folkflertalet i såväl Göteborg som de flesta andra av landets kommuner.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Tydlig prioritering och god hushållning med göteborgarnas gemensamma
resurser är grundläggande för att staden ska kunna sätta välfärden först.
Den övergripande inriktningen är att genom politiska omprioriteringar och
riktade besparingar på administration och överbyggnad stärka den kommunala ekonomin. Det strukturella underskottet ska på sikt minska och den
kommunala ekonomin fortsätta förbättras genom intäktsförstärkningar och
fortsatta omprioriteringar av den kommunala kostnadsvolymen i riktning mot
välfärdsverksamhet.
Under 2022 inleds en väsentlig omflyttning av medel till välfärdens viktigaste
områden – skola och äldreomsorg. Den riktade besparingen på byråkratisk
överbyggnad, administrativt arbete, interna processer, tekniska konsulter och
interna projekt uppgår totalt till cirka 300 miljoner kronor per år. Pengar
som stannar i den kommunala förvaltningen och omfördelas, inom nämnder
och mellan nämnder – från byråkrati till välfärd. Omfördelningen och dess
hållbarhet över tid innebär att vissa nämnder på sikt måste stå tillbaka något i
sitt arbete och i sina ambitionshöjningar. Det är kommunfullmäktiges mening
att de stora och akuta välfärdsbehoven måste gå före andra verksamheters
behov under hela planperioden.
Hushållning med göteborgarnas pengar innebär att staden affärsmässigt förvaltar gemensamma tillgångar i form av mark och bolag, som även tillför andra
nyttor till staden och dess medborgare. Som stor mark- och fastighetsägare så
kan stadens handhavande även påverka hela marknaden. Ett exempel på detta
är tomträtter där priserna på mark och bostäder gjort att tomträttsavgälderna
för de som hyr mark av staden har ökat mycket de senaste åren. Om staden
skulle sälja mark till tomträttsinnehavare till rabatterat pris innebär det inte
bara att staden säljer gemensamma tillgångar för lägre än marknadspris, det
innebär också att bostadsrätter som får friköpa rabatterad tomträtt ökar i värde
jämfört med bostadsrätter som fått köpa mark till marknadspris. Detta sätter
tryck på kommunen att även sälja annan mark till rabatterad pris. En ond spiral
som riskerar få stora konsekvenser för stadens ekonomi och även bostadsmarknaden. En bättre lösning i detta exempel är att justera hur tomträttsavgälderna
ska betalas så att höjningarna av dessa kan vara transparenta och förutsägbara
utan att tappa sin koppning till marknadspriset.
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skede kan genomlysas kan dyra projekt utan finansiering reduceras eller
undvikas. Förutsättningarna för detta kommer att förbättras i och med den
facknämndsreform som genomförs till 2023 och vars syfte är att skapa en
tydligare struktur för planering och exploatering i staden.
Detta är dock inte tillräckligt. Det kommer även krävas svåra prioriteringar av
den totala mängden investeringar, och detta på både bolagssidan och förvaltningssidan. Överskott i ekonomin är även detta avgörande; högre överskott än
det för närvarande gällande målet på två procent kan komma att krävas. Detta
för att lyckas med att utveckla bostadsområden och bygga bort kapacitetsbristen på skolor och andra välfärdslokaler. Den huvudsakliga finansieringen i en
stad som växer är trots allt via lånemedel, men genom att göra ovanstående
kan dessa begränsas så att ränterisker och ökade kapitalkostnader inte utgör
för stora hot mot välfärdens finansiering. På sådant sätt kan även destruktiva
utförsäljningar eller platta, stora skattehöjningar som drabbar medborgarflertalet undvikas.

God ekonomisk hushållning
I delårsrapporten per augusti 2021 prognostiserar kommunen ett överskott för
hela år 2021 på 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,3 procent. Det är att
jämföra med målet på 2 procents överskott. Detta stora överskott inträffar delvis på grund av att vissa statliga insatser, som övertagande av sjuklönekostnader,
men även för att vissa delar av den kommunala organisationen har haft svårt
att överhuvudtaget bedriva verksamhet under pandemin. Genom överskott
i ekonomin, ökat fokus på exploateringar och investeringar så kommer även
fullmäktiges andra ekonomiska mål om soliditet, exploateringsekonomi och
egenfinansieringsgrad att upprätthållas.

Resultatmål

Ett problem i stadens ekonomi är den nödvändiga, och i vissa fall akuta,
utbyggnaden av välfärdslokaler och bostäder. För att lösa detta problem är det
avgörande att lokaler kan samlokaliseras med andra kommunala verksamheter
över nämndgränserna, men även med andra privata lokaler såsom kontor eller
bostäder för att minska kostnader eller intäkter i olika projekt. Det är även helt
avgörande att få en förbättrad ekonomi i exploatering. Om exploateringsgrad,
närhet till befintlig infrastruktur och kostnader för total exploatering i tidigt

Stadens resultatmål på 2 procent i genomsnitt under rullande 10 års period,
uppnås med denna budget. De senaste åren stora överskott innebär att det
genomsnittliga 10-årsvärdet är över 4 procent. Detta möjliggör att resurser kan
användas för att göra välbehövliga satsningar i välfärden. Resultatet ligger på
600 miljoner kronor 2022 och ökar sedan med 100 miljoner kronor årligen
under planperioden. Utöver budgeterat resultat finns beredskapsposter på
300 miljoner kronor som i normalläget ej ska behöva tas i anspråk. Resultatet
ökar sedan med 100 miljoner kronor per år under planperioden. 2022 ligger
resultatet på något under 2 procent, för att under 2024 istället ligga något över
2 procentmålet. Den stabila ökningen med 100 miljoners ökning per år av
resultatet innebär en respektfull hantering av tidigare års överskott samtidigt
som det ger en god avvägning mellan investeringar i anläggningar och investeringar i människor och våra barns framtid.
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Med förbättrad investeringsstyrning, placera alla kommunala investeringar i
samma nämnd och genom ökad grad av investeringsintäkter från samlokalisering med andra verksamheter så anser vi att egenfinansieringsgraden kraftigt
kan förbättras.

Figur 1 Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Figur 2 Egenfinansieringsgrad investeringar.
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Egenfinansieringsgrad i investeringar
I takt med att stadens investeringar växlas upp måste även investeringsstyrningen förbättras väsentligt. Detta gäller samtliga planerande nämnder och
bolag med investeringsbudget. Investeringarna måste bli jämförbara och
prioriteringsbara mellan såväl olika nämnder som bolag.
Ramarna för investerande nämnders nettokostnader nedjusteras något för
nyinvesteringar för 2023, 2024 och 2025. Detta för att främja nödvändiga
prioriteringar. Nämnder kan också parera detta genom ökade intäkter i projekt
eller samlokalisering med andra förvaltningars och bolags investeringar. Alla
planerade nämnder och styrelser ges i uppdrag att samlokalisera och samordna
investeringar för att skapa smarta och resurseffektiva lösningar. Staden ska även
aktivt söka medfinansiering av infrastruktur och kollektivtrafik där det är möjligt.
Investeringsmedel får användas under hela planperioden, men oanvända medel
för projekt som inte genomförs får inte användas för att finansiera fördyrningar
inom andra projekt utan föregående särskilt beslut i kommunstyrelsen.
Investerande nämnder ska genom uppdaterade investeringsprognoser kunna
redovisa fördyrningar inom beslutande och planerade projekt. Dessa ska
redovisas i ordinarie uppföljning.
Egenfinansieringsgraden i investeringar har trendmässigt minskat sedan
2009, men ligger fortfarande klart över målet på minst 50 procent. Detta kan
förklaras med att investeringarna nu ökar betydligt och även nyinvesteringarna
vilket kan tillåta en högre andel av lånefinansiering. Egenfinansieringsgraden
ligger strax under målvärdet med denna budget, men det 10-åriga snittet som
är det formella målet ligger fortfarande långt över även efter planperiodens slut.
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Egenfinansieringsgrad i exploateringar
Exploateringsekonomin behöver förbättras, vilket beskrivs i närmare i avsnitten
om de planerade nämnderna. Detta är ett mycket viktigt område för stadens
övergripande ekonomi. Exploateringsintäkter och kostnader måste vägas på
kort och lång sikt; och detta även andra värden, som driftsekonomin i den
färdiga anläggningen, effektivt markutnyttjande, markpriser och så vidare.
Ekonomi i projekt kan ibland nås genom att vänta med exploateringen till
marknaden är sådan att markpriserna har ökat eller tekniken för markarbete
har förbättrats. Detta kan samtidigt innebära problem genom att lönsam mark
bebyggs först med en för låg exploatering, vilket kanske aldrig kan hämtas hem
av senare delen av projektet. Framtida markpriser kan även skapa problem för
staden i projekt där staden inte äger marken. Därför kan tiden både vara en
lösning på vissa projekt, men ett problem i andra.
Genom att hantera dessa ekonomiska perspektiv och kombinera detta med
en tydlig politisk vilja så kan problemen lösas. Staden kan därmed få bättre
ekonomi i stora projekt när Göteborg växer. Då kan finansieringen för välfärden säkras och framtida generationer göteborgares livsvillkor förbättras.
Budget 2022
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Exploateringgraden kan och bör vara över 100 procent i lönsamma projekt.
Detta för att finansiera exploateringsrelaterade investeringar i övergripande
infrastruktur såsom kollektivtrafik, vattenledningar och avfallshantering. Det
är även viktigt att exploateringar tillåts göra överskott där det är möjligt för att
möjliggöra exploateringar även i projekt som inte är lönsamma, men där det är
viktigt av sociala skäl som i våra förorter. Exploateringsgraden ökar väsentligt
under planperioden och möjliggör en mindre framtida exploateringsgrad.

Figur 4 Soliditeten i kommun och bolagskoncern sammanslaget.
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Figur 3 Egenfinansieringsgrad exploatering.
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Soliditeten i koncernen
Soliditeten ökar i hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen gemensamt. Det handlar framför allt om de stora överskotten som skapats
de senaste åren i både kommunen och hos bolagen. Det handlar också av
investeringar som inte hunnits med av olika skäl. Att investeringar senareläggs
är inget konstigt, men det innebär också att välbehövliga äldreboenden, skolor,
simhallar och idrottsanläggningar inte finns på plats i tid. Investeringsstyrningen och framdriften måste bli bättre. Detta kan innebära ett problem för
egenfinansieringsgraden i investeringar och därmed även för soliditeten på sikt.
Låneskulden i koncernen beräknas att öka från historiskt stabila nivåer på cirka
40 miljarder kronor fram till 2017 till cirka 80 miljarder kronor 2024. Samtidigt ökar även tillgångarna. Låneskulden ska tas på allvar för att inte räntor
och andra kapitalkostnader riskerar att underfinansiera själva verksamheten.
Låneskulden beskrivs oftast i löpande priser, utan hänsyn till befolkningsökningar och löneökningar. Så problemen ska inte heller överdrivas. En växande
stad är i behov av investeringar. Det gäller dock att varje skattekrona används
på rätt sätt och att investeringar ställs mot varandra och prioriteras mot
välbehövliga insatser i driftsekonomin.
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Nämndernas ramar har uppräknats med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), vilket för 2022 är 2,1 procent, 2,5 procent 2023 och 2,3 procent 2024.
Utöver dessa finns medel på 90 mkr för 2022, 110 miljoner 2023 och 130
miljoner kronor 2024 avsatta för att minska heltidsmåttet för nattarbetande
personal, höja lönerna för yrkesgrupper med låga medianlöner och samt
genomföra enskild satsning på högre löner och bättre villkor för personal inom
välfärdsyrken medräknat i de stora och långsiktiga resursförstärkningar som
görs för välfärdsverksamheterna enligt kommunfullmäktiges inriktning.
Nämndernas budgetramar justeras även enligt den senaste befolkningsprognosen. Generellt innebär det ökade medel välfärdsnämnderna och minskade
resurser till utbildningsnämnderna. En viss hänsyn har tagits för att dessa
reduceringar i nämndernas ramar inte ska bli för drastisk redan 2022.
Efter justering för befolkning och index påläggs alla nämnder en riktad
besparing genom att anställningsstopp införs på chefer och administration,
men även besparing på interna processer och konsulter, enligt den inriktning
som beskrivs utförligt i avsnitten Personal och Styrning, ledning & förvaltning.
Nämnder kan även få andra justeringar beroende på konsekvenser av politiska
beslut och satsningar gjorda i denna budget.

Utdelning
Utdelning från Stadshus AB fastställs till maximalt 490 miljoner kronor för
2022, och sedan minskande med 50 miljoner kronor per år för resten planperioden. Detta är för att komma ner till en mer långsiktigt hållbar utdelningsnivå,
utan att för den delen riskera för stora och svepande neddragningarna hos
nämnderna. Vad exakt en långsiktigt hållbar nivå när på utdelningen får
studeras vidare. De senaste åren har både bolagen och kommun gjort historiskt
stora överskott.
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Koncernbidrag och utdelning avses på sikt helt kunna finansieras genom
bolagens avkastning, som ska vara jämförbar med bolag i liknande branscher
givet ägarens ambitioner – det vill säga ägarens sociala samt miljömässiga mål
med bolagen.
På kort sikt kommer inte bolagens resultat kunna finansiera ett sådan nivå
på utdelning och koncernbidrag. Det är därför acceptabelt att koncernen
finansierar utdelning genom minskat fritt eget kapital och lån. Detta är dock
endast under en övergångsperiod till dess att bolagen kan långsiktigt leverera en
högre avkastning. Syftet med detta är bland annat att genomföra strukturella
förändringar i syfte att omfördela kostnadsvolymen från interna processer till
välfärdsuppdraget.

Skattesats och taxor
Skattesatsen är oförändrad 21:12 per skattekrona. Inga skattehöjningar är
planerade i denna budgets planperiod, men kan på grund av ovanstående analys
trots allt inte helt uteslutas. Utfallet av den riktade besparingen på byråkratisk
överbyggnad, administrativt arbete, interna processer och tekniska konsulter
kommer att bli avgörande för skattesatsens nivå under kommande år.

Internräntan sänks till 1,0 procent för 2022.

Centrala avsättningar
Avsättning försörjningsstöd
I det fall nämnds kostnader för försörjningsstöd överstiger den del av kommunbidraget som avser att täcka kostnaderna för försörjningsstöd med mer än en
procent av nämndens totala kommunbidrag enligt det årliga budgetbeslutet
ska en särskild reglering göras av ansvarsfördelningen mellan nämnden och
kommunen centralt. För den del som överstiger en procent belastas kommunen
centralt med 70 procent och nämnden med 30 procent. Understiger kostnaden
för försörjningsstöd nämndens budgeterade kostnad beviljas nämnden behålla
hela skillnaden.

Investeringsrelaterade kostnader i samband med
ny- och ombyggnationer

Taxor för vatten och avfall- samt välfärdstaxor tas samband med budgetbeslutet
eller genom särskilt beslut av fullmäktige.

En särskild avsättning görs för investeringsrelaterade kostnader i samband med
ny- och ombyggnationer av lokaler. Dessa kostnader ska inte påverka hyran
för lokalnämndens hyresgäster 2022. Denna kostnad ska på sikt ingå i den nya
hyresmodellen och trappas därför ned under planperioden.

Eget kapital

Uppdrag

Nämnder får möjlighet att använda 0,5 procent av kommunbidraget, eller
om det inte är tillämpligt; nämndens omslutning, som eget kapital utan att
hemställa till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan vid särskilda händelser bifalla hemställan från nämnd
om att använda ytterligare eget kapital. För att sådan hemställan ska kunna
bifalls måste nämnd hemställa till kommunstyrelsen i samband med politisk
behandling av nämndens uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. En sådan
hemställan ska även innehålla beskrivning om hur stadens ekonomi påverkas
ur ett stadenövergripande perspektiv, i form av kostnader på kort- och medellångsikt. Identiska regler gäller hemställan från nämnd om förändrad ram. En
förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna bevilja sådan hemställan är
att kommunens budgeterade resultat ej försämras samt att eventuella löpande
kostnader hanteras.
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»

Samtliga planerande nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i planeringen samlokalisera projekt i syfte att effektivisera kostnader och öka
intäkter i investeringsprojekt.

»

AB Framtiden ges i uppdrag att inkludera äldreboenden, studentbostäder,
samt andra kategoriboenden och offentliga lokaler i projekt där det är affärsmässigt försvarbart och att det skapar ett bättre bostadsområde samt stärker
kommunens totala ekonomi.

»

Fastighetsnämnden ges i uppdrag tillsammans med lokalnämnden att
modellera skillnaden i driftkostnad för en stor enhet, skola, förskola, jämfört
med markpris/markutnyttjande för den samma i olika lägen i staden och
vilken jämvikt som finns.

»

Samtliga nämnder ges i uppdrag att i budget och uppföljningar inkludera
bilagor där kostnader för olika verksamhetslag och resultat enheter redovisas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att koordinera detta så det sker på ett
liknande sätt i varje nämnd.
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BYGGNADSNÄMNDEN

NÄMNDER

Kommunfullmäktiges mål

Avsnittet berör det kommunala beslutsfattande
som bedöms sortera under stadens nämnder.
Alla nämnder tilldelas specifika mål, inriktningar
och uppdrag. Socialnämnderna behandlas
gemensamt.

Göteborgarnas behov av bostäder, lokaler och välfungerande stadsmiljöer ska tillgodoses.

Analys
Bostadssituationen för vanliga människor beror i stor utsträckning på nationell
politik. Den allvarliga bostadsbrist och segregation som vi ser i Göteborg och
andra svenska städer idag hänger nära samman med en lång period av minskande statliga investeringar, skattesänkningar som ökat klassklyftorna och hög
invandring. Kommunerna styr inte över dessa förutsättningar, men hur man
väljer att hantera dem kan göra stor skillnad. En viktig åtgärd är att säkerställa
en kontinuerligt hög produktion av planer för nya bostäder och en genomtänkt
kommunal stadsplanering som skapar attraktiva, hållbara och integrerade
stadsmiljöer. Detta saknades tyvärr under många decennier. Istället planerades
enligt funktionalistiskt mönster en gles, utspridd och segregerad bebyggelse
vilket skapat stora sociala, ekologiska och ekonomiska problem för Göteborg
som stad. Att hantera dessa problem kommer att kräva ett metodiskt och
målmedvetet arbete under lång tid. Under den förra mandatperiodens socialdemokratiska ledning ökade planproduktionen dramatiskt. Det är avgörande
att den höga nivån bibehålls framöver.
Villkoren inom bostadssektorn är ojämlika och skadliga för samhället. Klassbakgrunden är avgörande för möjligheten att få bostad. För göteborgare
med lägre inkomst i hyresrätt kan bostadsförhållandena vara både dyrare och
otryggare än för dem som har råd att betala kontantinsatsen för en bostadsrätt.
Rapporter visar dessutom att en arbetarfamilj med snittinkomst i dagsläget
inte har ekonomiska medel att köpa en ändamålsenlig bostad inom Göteborgs
kommungränser. Människor med höga inkomster flyttar i allt för hög grad från
Göteborg till villaområden i kranskommunerna. Inflyttningen präglas i hög
grad av människor med låga inkomster. Bostadsbristen drabbar också Göteborg som kunskapsstad eftersom det blir svårare för studenter, gästforskare och
högutbildad arbetskraft att flytta hit. Bristen på studentbostäder är allvarlig och
behöver åtgärdas.
Göteborg är en stadsplaneringsmässigt delad och socioekonomiskt segregerad
stad. Stadskvaliteter är fokuserade till enstaka knutpunkter och företrädelsevis
till stadens centrala delar. En kombination av omfattande rivningar av äldre
bebyggelse och storskalig modernistisk nyproduktion sedan mitten av 1900talet har påtagligt skadat stadens skönhetsvärden. Det som byggs är än idag ofta
likriktat modernistiskt och uppfattas sällan som vackert av stadens invånare.
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Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden
Staden ska bygga mycket och bra för alla göteborgares behov. En energieffektiv,
tät och blandad stad gör det enklare för göteborgare att få vardagen att fungera.
I staden behövs generellt fler hyresrätter till rimlig hyra och det behöver byggas
fler bostadsrätter, radhus och villor i områden med många hyresrätter. Det ska
bli enklare för människor som vill bo i eget hus att göra det. Genom ett stadsbyggnadslyft ska man kunna bo i småhus och radhus i Angered, Biskopsgården
och Tynnered. Inriktningen ska vara klassisk trädgårdsstadsbebyggelse med
urbana kvaliteter och en blandning av upplåtelseformer, exempelvis genom att
allmännyttan bygger radhus som hyresrätt. Syftet med den nya översiktsplanen
är att bygga en nära, sammanhållen och robust stad, därför är det viktigt att
inkludera hela Göteborg. Vid utformningen av våra gemensamma stadsmiljöer
har stadsplaneringen uppgiften att värna allmänintresset gentemot de rena
marknadskrafterna. Nämnden ska arbeta för att bibehålla en hög takt i byggandet. Arbetet för att bygga fler billiga hyresrätter och lägenheter som studenter
kan efterfråga ska fortsatt prioriteras och ett särskilt studentbostadslyft ska
genomföras. Studentbostadslyftet bör ha finansiering av både skattemedel och
extern finansiering av lärosäten och bostadsbolag. En ökad nyproduktion av
reguljära studentbostäder ska kompletteras med konverteringar av kontorsfastigheter och anläggning av husbåtar för studenter längs våra kajer. Studentbostäder kan även användas i planeringen i vissa områden för att få mer blandad
demografi och ökat nattliv. Arbetet för att planera olika former av boenden
såsom trygghetsboenden, kollektivboenden och gemenskapsboende för äldre
ska stärkas.
I stadsutvecklingen ska stråk prioriteras och stadens delar byggas samman. Det
måste finnas en helhetssyn i planeringen så att inte viktiga potentiella stråk
blockeras av ny bebyggelse, utan att byggnaderna istället följer och förstärker
stråken. Den historiska stadsplaneanalysen i Göteborgs utvidgade innerstad ska
vara utgångspunkten. Det är nödvändigt för att få en stadsstruktur som hänger
ihop och som har förutsättningar för attraktiva stadskvaliteter. I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploateringsgrad föredras och bottenvåningen
inrättas på ett sådant sätt att de går att använda som lokaler. Vid avsteg ska det
finnas motiverade skäl som redovisas för nämnden. Multifunktionell bebyggelse är viktig inte minst för att säkerställa tillgången till lokaler för kommunal
verksamhet. De gestaltningsprinciper som dominerade före modernismens
genombrott på 1930-talet skapade klassisk arkitektur med variation och
omsorg om detaljer som idag är mycket uppskattad. Trots det byggs det mycket
sällan nytt i traditionella arkitekturstilar, fast det inte finns några tekniska
problem att göra det. Särskilt höghus, som har en stor påverkan på stadsbilden,
borde i större utsträckning få en mer klassisk gestaltning som uppskattas av
folkflertalet. I Göteborg finns en tradition av landshövdingehus, vars karaktäristiska stil och uttryck ska tas tillvara i nyproduktion. Det är viktigt att visa
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respekt för den historiska arkitekturen i våra gamla stadsdelar, men också ge
klassiska skönhetsvärden åt nya områden där det idag saknas traditionell arkitektur och stadskvaliteter. De nya stadskvarteren i Tuve är bra exempel på detta.
Det ska också vara utgångspunkten för arbetet med att knyta samman Bergsjön
och Gamlestaden med ett levande stadsstråk längs Kortedalavägen.
Under året kommer en stor omorganisation av stadens förvaltningsstruktur
inom stadsbyggnadsområdet att genomföras och nuvarande nämnder kommer
att ersättas med nya. Det är viktigt att nämnden deltar aktivt och konstruktivt
i detta arbete så att omorganisationen kan genomföras smidigt. Målsättningen
med omorganisationen är att förbättra projektstyrningen och genom det kunna
genomföra projekten både snabbare och med bättre resultat, såväl vad gäller
stadskvaliteter som exploateringsekonomi.

Uppdrag

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett stadsbyggnadslyft för utbyggnad
av Angered, Biskopsgården och Tynnered, med utgångspunkt i de förstudier
som AB Framtiden har genomfört.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att en övergripande, preliminär exploateringskalkyl bifogas varje projekt vid beslut om startplan.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att antalet detaljplaner som
föreskriver traditionell arkitektur i slutna kvarter och landshövdingshus
ökar.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Framtiden AB, aktörer på studentbostadsmarknaden och lärosäten, starta ett studentbostadslyft
med delvis extern finansiering i syfte att åtgärda studentbostadsbristen.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det genomförs en
opinionsundersökning av extern part som kartlägger göteborgarnas estetiska
preferenser vad gäller olika arkitekturstilar och att resultatet av denna
används som underlag vid planeringen.

»

Byggnadsnämnden får i uppdrag att inrätta en samordnare för implementeringen av Göteborgs utvidgade innerstad respektive en samordnare för
implementeringen av traditionell arkitektur i planprocessen.
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FASTIGHETSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas gemensamma marktillgångar ska förvaltas
på ett ekonomiskt och socialt gynnsamt sätt.

Analys
Bostadssituationen för göteborgarna beror i stor utsträckning på nationell politik.
Den allvarliga bostadsbrist och segregation som vi ser i Göteborg och andra
svenska städer idag hänger nära samman med en lång period av minskande statliga investeringar, skattesänkningar som ökat klassklyftorna och hög och ojämn
fördelning av invandring. Kommunerna styr inte över dessa förutsättningar
men hur man väljer att hantera dem kan göra stor skillnad. Viktig åtgärder
är att säkerställa en kontinuerlig hög produktion av planer för nya bostäder
och socioekonomiskt blandad stadsbebyggelse och en genomtänkt kommunal
stadsplanering som skapar attraktiva, hållbara och integrerade stadsmiljöer.
Detta saknades tyvärr under många decennier. Istället planerades enligt funktionalistiskt mönster en gles, utspridd och segregerad bebyggelse, vilket skapat
stora sociala, ekologiska och ekonomiska problem för Göteborg som stad.
Att hantera dessa problem kommer att kräva ett metodiskt och målmedvetet
arbete under lång tid. Göteborg har tagit ett stort ansvar för Sveriges flyktingmottagande och stora ansträngningar har gjorts för att uppbåda boendelösningar för personer som anvisats till Göteborg enligt bosättningslagen och
för de som självmant sökt sig hit. EBO, i kombination med att många borgerligt
styrda kommuner vägrat ta sitt ansvar för mottagandet, har ytterligare förvärrat
situationen.
Göteborg växer. Allt fler människor och företag söker sig hit. Göteborg har behov av bostäder, förskolor, särskilda bostäder och idrottsytor. Näringslivet har
ett behov av kontorslokaler och byggbar mark, inte minst för små- och storskalig industri. Det är helt avgörande att staden kan möta näringslivets markbehov
även i framtiden, inte minst ur sysselsättningsperspektiv. Alla göteborgare blir
lidande av bristen på detaljplanerad mark för olika ändamål. Stadens innehav
av mark är därför en mycket viktig gemensam resurs som är helt avgörande för
stadens utveckling och välstånd. Det faktum att fler väljer att bo kvar i stadens
centrala delar efter att de bildat familj har skapat stora problem för skolverksamheterna. De höga markpriserna i kombination med brist på mark kräver
nytänkande lösningar i form av samlokalisering. Borgarnas destruktiva markpolitik, som innebär storskalig realisation av göteborgarnas mark till underpriser, är följaktligen djupt ansvarslös och skadlig för stadens ekonomi.
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Samma borgerliga ansvarslöshet är tydlig även på andra områden, som gemensamt ägda välfärdsverksamheter eller bostäder. Markanvisningsprocesserna är
i dagsläget ofta otydliga. Missförstånd och fördröjningar skapar långa ledtider
och utdragna byggprocesser, vilket föranleder att bostäder och lokaler inte
färdigställs i takt med göteborgarnas behov. Hemlöshet är ett allvarligt problem som drabbar många, även människor utan andra sociala problem. Särskilt
allvarligt är det när hemlösheten drabbar barn. Detta skapar också en grogrund
för kriminell verksamhet med svartkontrakt och ockerpriser, där människor
utnyttjas och far illa. Socialtjänsten har idag stora kostnader för tillfälliga boendelösningar eftersom man i brist på boenden i stadens egen regi är förpassade
till den privata marknaden. Göteborgare med olika funktionsnedsättningar
begränsas fortfarande av enkelt avhjälpta hinder, vilket minskar deras fysiska
tillgänglighet till staden.

Kommunfullmäktiges inriktning
I stadsutvecklingen ska stråk prioriteras och stadens delar byggas samman. Den
historiska stadsplaneanalysen i Göteborgs utvidgade innerstad ska vara utgångspunkten. Det är nödvändigt för att få en stadsstruktur som hänger ihop och
som har förutsättningar för attraktiva stadskvaliteter. Vid markexploatering ska
de lägen prioriteras där det redan finns infrastruktur, kollektivtrafik och annan
kommunal och kommersiell service tillgänglig. I stadsbebyggelse ska slutna
kvarter med hög exploateringsgrad föredras och bottenvåningen inrättas på ett
sådant sätt att de går att använda som lokaler. Vid avsteg ska det finnas motiverade skäl som redovisas för nämnden. Multifunktionell bebyggelse är viktig
inte minst för att säkerställa tillgången till lokaler för kommunal verksamhet.
De gestaltningsprinciper som dominerade före modernismens genombrott på
1930-talet skapade klassisk arkitektur med variation och omsorg om detaljer som
idag är mycket uppskattad. Trots det byggs det mycket sällan nytt i traditionella
arkitekturstilar, fast det inte finns några tekniska problem att göra det. Särskilt
höghus, som har en stor påverkan på stadsbilden, borde i större utsträckning få
en mer klassisk gestaltning som uppskattas av folkflertalet. I Göteborg finns en
tradition av landshövdingehus, vars karaktäristiska stil och uttryck ska tas tillvara i nyproduktion. Det är viktigt att visa respekt för den historiska arkitekturen
i våra gamla stadsdelar men också ge klassiska skönhetsvärden åt nya områden
där det idag saknas traditionell arkitektur och stadskvaliteter.
Göteborgarnas gemensamt ägda mark är en viktig tillgång som ska förvaltas
professionellt och med en tydlig målsättning om att maximera stadens
intäkter, inom de politiskt fastställda ramarna. Näringslivets markbehov
ska tillgodoses snabbare och mer effektivt genom en bättre framförhållning i
stadsplaneringen med fler utpekade områden för framtida industrilokaliseringar.
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Områden i perifera lägen med god tillgång till infrastruktur och kommunikationer som kan bli aktuella för industrilokalisering ska därför inte exploateras
med bostadsbebyggelse. För att snabbare få fram lokaler och mark för industriändamål behöver markanvisningsprocessen bli mer transparent för att i ett
tidigt skede klargöra vilka krav som gäller, undvika missförstånd och kostsamma
fördröjningar.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkra tillgången till ändamålsenliga
akutboenden och genomgångsboendelösningar i kommunens egen regi.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att öka antalet markanvisningar med krav
på bostäder för sociala ändamål.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att exploateringsekonomin i
enskilda projekt förbättras.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det byggs fler småhus i
områden med hög andel hyresrätter.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att enkelt avhjälpta hinder
åtgärdas och att samordningen mellan olika nämnder i denna fråga stärks.

Göteborg ska vara tillgängligt för alla. Fysiska hinder ska byggas bort. Arbetet
med enkelt avhjälpta hinder ska fortsatt prioriteras. Detta är särskilt angeläget
för att underlätta vardagen för äldre och funktionshindrade. Arbetet för att
planera olika former av boenden såsom trygghetsboenden, kollektivboenden
och gemenskapsboende för äldre ska stärkas. Det behövs fler attraktiva lokaler
i socialt utsatta områden för att möjliggöra fler arbetsplatser. För att näringsidkare, myndigheter eller kommunala aktörer ska kunna ha kontor även i dessa
områden behövs strategisk planering av lokaler. Hyresrätter ska byggas i alla
delar av staden, samtidigt som det behöver byggas bostadsrätter, radhus och villor i områden med hög andel hyresrätter. Det ska bli lättare för människor som
vill bo i eget hus att bo kvar i det område där man trivs och är rotad. Genom ett
stadsbyggnadslyft ska man kunna bo i småhus och radhus på ett klimatvänligt
och ekonomiskt tillgängligt sätt i Angered, Biskopsgården och Tynnered.
Under året kommer en stor omorganisation av stadens förvaltningsstruktur
inom stadsbyggnadsområdet att genomföras och nuvarande nämnder kommer
att ersättas med nya. Det är viktigt att nämnden deltar aktivt och konstruktivt
i detta arbete så att omorganisationen kan genomföras smidigt. Målsättningen
med omorganisationen är att förbättra projektstyrningen och genom det kunna
genomföra projekten både snabbare och med bättre resultat, såväl vad gäller
stadskvaliteter som exploateringsekonomi.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns lämplig mark
tillgänglig för industriproduktion och logistikverksamhet.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns lämplig mark
tillgänglig för studentbostäder och gemenskapsboenden för äldre.

»

Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa att antalet markanvisningar
som ställer krav på att trä används som byggmaterial, såväl exteriört som
interiört, ökar.'
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Hemlöshet ska inte förekomma i Göteborg. Arbetet med Bostad först ska
fortsätta för ett ge fler hemlösa ett boende och möjlighet till ett gott liv. Det är
viktigt att säkra ändamålsenliga akutboenden och genomgångsboendelösningar
i kommunens egen regi, inte bara för att höja kvaliteten utan även för att
minska stadens kostnader, samt att öka antalet markanvisningar med krav på
bostäder för sociala ändamål inom den privata sektorn.
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otrygga miljöer. Barn i stadens socioekonomiskt utsatta förorter och områden
deltar i lägre utsträckning i förskolans verksamhet än andra barn. Andelen
förskollärare är också lägre i dessa områden.

Kommunfullmäktiges mål
Barn i Göteborg ska få en trygg omsorg och god undervisning av utbildad personal med bra arbetsvillkor.

Analys
I Göteborg finns hundratals förskolor, spridda över staden, i skiftande lokaler
och med olika förutsättningar. Förskolepersonalens omsorg och undervisning
ger barnen trygghet och rustar dem för resten av livet. Förskolans utbyggnad är
resultatet av en klassmedveten socialdemokratisk politik för ökad jämställdhet,
rättvisa och bättre livsvillkor. Förskolan är idag en självklar del i de flesta småbarnsfamiljers vardag och en förutsättning för föräldrars, och särskilt kvinnors,
lönearbete. Familjers bakgrund, inkomster och utbildningsnivå skiljer sig åt
mellan olika delar av staden vilket påverkar barngruppernas sammansättning.
Fristående förskolor och dagbarnvårdare förstärker denna skillnad ytterligare.
De återkommande problemen inom förskolan rör framför allt arbetsmiljön,
låg utbildningsgrad, kontinuitet bland personalen och, på sina håll, stora
barngrupper. Barnen träffar många olika nya vuxna och medarbetarna får ofta
nya kollegor, som i vissa fall saknar adekvat utbildning och rätt språkkunskaper.
Barn, och särskilt de med annat modersmål än svenska, behöver i förskolan
möta en stimulerande språkmiljö med personal som behärskar svenska språket
och som arbetar med språkutveckling på ett medvetet sätt.
Sjuktalen i förskolan är höga. Varje dag är i snitt en tiondel av medarbetarna
sjukskrivna.
Den centrala bemanningsenheten för förskola och grundskola skulle skapa en
mer professionell organisation med fast utbildad personal för en mer stabil
vikarieanskaffning. Istället har det blivit hög omsättning av personal och
minskad kontinuitet för barnen. Det förekommer att vikarier som kommer ut
i verksamhet har bristfälliga språkkunskaper och att planeringen inte i första
hand utgår från verksamhetens behov. Idag finns omkring 450 förskoleassistenter
i Göteborgs förskolor som ska fungera avlastande för förskollärare och barnskötare. De har genomgått en del av utbildningen till barnskötare och ska
uppmuntras att läsa vidare för att bidra till att möta rekryteringsbehoven inom
förskolan.
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Tillgången på förskolelokaler är inte jämnt spridd och inte alltid anpassad efter
behoven i närområdet. I centrala delar av staden råder brist på förskolelokaler
och svårigheter att skapa bra utemiljöer, medan det i andra delar istället finns
tomställda lokaler som innebär kostnader som skulle kunnat gå till personal
och verksamhet. Bristen på lokaler är särskilt stor i centrala staden där omfattande krav på utformning av lokaler och utemiljö gör det svårt att planera nya
förskolor.
Att pojkar och flickor i förskolan möts av olika förväntningar bidrar till utbildningsskillnader och könsstereotypa studie- och yrkesval. Lägre ställda krav på
pojkar i tidig ålder bidrar till att de får svårt att klara skolan och halkar efter
flickor framförallt vad gäller förmågan att läsa och skriva.
Barn från hem med låg socioekonomisk status riskerar sämre läsutveckling än
andra. Särskilt utsatta är pojkar med utländsk bakgrund, med få läsande förebilder. Enligt PISA 2009 lämnar 20 procent av eleverna i Sverige grundskolan
utan att kunna läsa och förstå en dagstidning. Både flickornas och pojkarnas
läsförmåga har blivit sämre över tid, men pojkarnas nedgång är betydligt större
än flickornas. Göteborgs Stads arbete inom Staden där vi läser för våra barn
lyfter att läsande förebilder och ett rikt ordförråd har avgörande betydelse för
barnets språkutveckling och för chanserna att lyckas i skolan. Redan i fyraårsåldern går det att utifrån barnets ordförråd förutsäga barnets läsförståelse
i förskoleklass. Klassbakgrund är den mest betydande faktorn, men utländsk
bakgrund har också stor betydelse för läsförståelse. Tidiga och kompensatoriska
insatser krävs för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få likvärdiga möjligheter
att läsa, skriva och kunna uttrycka sig. Förskolan har en helt avgörande roll för
språkutveckling och skolframgång.

Privata dagbarnvårdare är mer förekommande i socioekonomiskt utsatta områden
där barn riskerar bristande språkutveckling och att befinna sig i olämpliga och

I Göteborg finns över 170 förskolor och ett 40-tal dagbarnvårdare i privat regi.
Flera personer med kopplingar till våldsbejakande extremism och organiserad
kriminalitet har sedan nämnden inrättades ansökt om att starta verksamhet.
Det finns även fall av olämpligheter i redan etablerade verksamheter. Den
kommunala tillsynen behöver stärkas, men för att stoppa olämpliga aktörer
krävs lagändringar som inskränker enskildas möjlighet att starta skattefinansierad förskoleverksamhet. Staden har på vårt initiativ skärpt sina rutiner
vid nyanställning, bland annat med fördjupade bakgrundsintervjuer, för att
förhindra att personer med koppling till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism får anställning i staden. Dessa skärpningar berör dock
inte fristående verksamhet där det även framgent finns en överhängande risk
att barn utsätts för personer som inte delar stadens värdegrund.
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Öppna förskolan har en viktig roll för att identifiera föräldrar i behov av stöd,
men också för att bidra till social sammanhållning och utgöra den viktiga länken till familjecentralen. Öppna förskolan bidrar till att öka barns livschanser
och kompensera för skillnader i livsvillkor.

Kommunfullmäktiges inriktning
Arbetsmiljön i förskolan ska bli bättre – sjuktalen ska ned och frisknärvaron
öka. Resurser anslås långsiktigt för att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för personalen i förskolan. Med god planering och strategisk schemaläggning kan personalens kompetens och erfarenhet användas på ett bättre och
tryggare sätt för både barn och personal under hela dagen och hela veckan.
Barn behöver möta utbildad personal i förskolan, det är nödvändigt för en
trygg omsorg och bra undervisning. Föräldrar ska kunna förvänta sig att deras
barn är väl omhändertagna i förskolan, men kunnig eller erfaren personal är
också viktigt för att stärka arbetsmiljön. Fler förskollärare och barnskötare med
goda kunskaper i svenska språket, och med intresse för att arbeta mer språkutvecklande, behövs till förskolor i områden där majoriteten av barn har utländsk
bakgrund. Män är en undernyttjad resurs för rekrytering till förskolan. Endast ett
fåtal av förskollärare och barnskötare är män trots att många barn är i särskilt
behov av manliga förebilder. Insatser ska intensifieras för att få fler män intresserade av att söka sig till arbete inom förskolan och nödvändiga förändringar
göras för att skapa inkluderande arbetsplatser fria från diskriminering.
För att göra det attraktivt att arbeta inom förskolan måste personalen ha reella
möjligheter att påverka arbetssituationen och verksamhetens innehåll. För detta
krävs tillräcklig tid för planering. Förskoleassistenter kan användas för att avlasta
barnskötare och förskollärare, men ska inte anställas på bekostnad av dessa
yrkesgrupper och ska inte bli en permanent åtgärd för att lösa personalbristen i
förskolan. Tvärtom bör fler uppmuntras att läsa vidare till barnskötare eller förskollärare. Timanställningar ska inte förekomma i förskolan. Timanställda ska
erbjudas utbildning och erbjudas månadsanställning alternativt tillsvidareanställning. Språktest införs för nyanställning inom förskolan och anställda med
behov ska genomgå ett språklyft på betald arbetstid. Införande av språktest och
språklyft ska även omfatta bemanningsenheten. Resursfördelningen blir mer
rättvis med hänsyn tagen till barnens reella vistelsetider, som komplement till
socioekonomisk viktning.

Förskolan ska sträva mot att anpassa verksamheten till att familjebildningar
kan se olika ut och att förskolan ska vara inkluderande för alla familjer; även
ensamstående föräldrar, samkönade föräldrapar och bonusföräldrar.
Inom förvaltningens ram ska resurser prioriteras för barn med behov av särskilt
stöd och det ska finnas en strukturerad överlämning till grundskolan så att
barnets förutsättningar och behov kan omhändertas.
Det ska vara god tillgång till öppen förskola i kommunal regi i hela staden.
Familjecentralerna ska i högre grad inkludera även förskolans verksamhet och
fler öppna förskolor ska knytas till en familjecentral.
Så stor del av kommunbidraget som möjligt ska gå direkt ut till förskolorna.
Nödvändiga besparingar ska ske på central förvaltningsnivå. Ett prioriteringsarbete behöver inledas både på central förvaltningsnivå och enhetsnivå för att
avsluta och prioritera bland projekt och aktiviteter som inte stödjer personalen
i deras arbete i barngruppen. Fokus ska ligga på att ta tillvara och förvalta redan
pågående verksamhet, inte ständigt initiera nya projekt och aktiviteter.

Uppdrag

»

Förskolenämnden får i uppdrag att minska behovet av och kostnad för externa
vikarier genom att ha fast anställd personal i verksamheterna.

»

Förskolenämnden får i uppdrag att erbjuda personalen avgiftsfria pedagogiska
måltider. Förskolans personal ska avgiftsfritt kunna äta frukost, lunch och
mellanmål tillsammans med barnen.

»

Förskolenämnden får i uppdrag att erbjuda kvälls- och nattöppen omsorg i
tillräcklig omfattning för att möta behoven och möjliggöra vårdnadshavares
lönearbete.

Kvälls- och nattomsorg ska finnas i tillräcklig omfattning för att möta föräldrars
behov till följd av utvecklingen i samhället mot mer kvälls- och nattskiftsarbete
i många branscher. Tillräcklig tillgång till barnomsorg, oavsett arbetstidens
förläggning, är särskilt viktigt för att stötta de många föräldrar som arbetar i
välfärdssektorer som enligt lag och av nödvändighet måste verka dygnet runt.
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GRUNDSKOLENÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Elever i Göteborg ska ha likvärdiga möjligheter att nå
kunskapsmålen och personalen ha förutsättningar att
bedriva bra undervisning.

Analys
I Göteborg finns över hundra grundskolor, spridda över staden och med olika
förutsättningar. Inom grundskolan bedrivs ett engagerat arbete av rektorer,
lärare, elevassistenter, fritidspedagoger, lokalvårdare, måltidspersonal och elevhälsopersonal för att ge eleverna bästa möjliga start i livet. Familjers bakgrund,
inkomster och utbildningsnivå skiljer sig åt vilket får stora effekter på elevunderlaget på olika skolor. Friskolornas utbredning förstärker skillnaden mellan
elevgrupper ytterligare. Elevunderlagets socioekonomiska förutsättningar
påverkar hur hög andel av eleverna på en skola som klarar kunskapskraven.
Skolresultat måste jämföras med försiktighet då friskolor tenderar att rikta sig
mot elever med goda förutsättningar för studier men också i högre grad ger
sina elever glädjebetyg. Skolsegregationen är i hög grad beroende av nationell
lagstiftning, men det är på kommunnivå som konsekvenserna av ojämlikheten
blir tydliga, kännbara och kostsamma.
Friskolorna riktar sig framför allt till elever från socioekonomiskt fördelaktig
bakgrund. Etableringen sker även i socialt utsatta områden där den socioekonomiska ersättningen är hög. Fristående skolor har enligt lag rätt till
ersättning som helt motsvarar kommunens kostnader för skola, trots att de har
lägre kostnader och inte har hemkommunsansvaret. Kommunen har – trots
den för kommunen orättvisa resursallokeringen – det yttersta ansvaret för att
skolplikten ska kunna uppfyllas och måste vara beredd att erbjuda alla elever
en skolplacering när en friskola lägger ned, går i konkurs eller tvingas stänga.
Kommunen kan inte göra någon ekonomisk satsning på en kommunal skola,
och en kommunal skola kan inte gå med överskott, utan att friskolorna ska
kompenseras för det i motsvarande grad. Det är inte barnens behov som styr
utan affärsmässiga principer. Utformningen av skolpengen leder till att enstaka
elevers bortfall får stora ekonomiska konsekvenser för skolan. Skolpengen
dras undan medan kostnaderna för undervisning ligger kvar på samma nivå.
Marknadsexperimenten och vinstjakten inom svensk skola dränerar den
offentligt finansierade skolan på skattemedel, kräver en omfattande och
kostsam kontrollapparat, bidrar till att urholka tilliten i samhället och framkallar de
glädjebetyg som både underminerar den högre utbildningen och döljer arbetskraftens reella kompetens.
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Göteborg har tagit ett stort ansvar för svenskt flyktingmottagande under flera
årtionden. Detta har haft påverkan på skolorna då det kompensatoriska uppdraget blir mer resurskrävande. Särskilt då allt fler av de barn som kommit till
Sverige de senaste åren är i mellanstadieåldern vilket förvårar möjligheten att
komma i kapp sina jämnåriga. De skolor som redan brottas med social problematik är också de som tagit emot flest nyanlända elever. EBO-lagstiftningen
har bidragit till hög elevomsättning som försvårar för planering och undervisning i skolor som redan har ett svårare utgångsläge.
Bristen på behöriga lärare i grundskola och fritidshem är omfattande, men
ojämnt spridd. Brister i arbetsmiljö är en bidragande orsak till svårigheten att
rekrytera lärare. Elevassistenter är en stor personalgrupp som gör ett viktigt
arbete i arbetslaget runt eleven, särskilt för elever med intellektuella och fysiska
funktionsnedsättningar. Speciallärare och specialpedagoger spelar en viktig roll
i skolan och ska fungera avlastande för lärarna genom att stötta elever med särskilda behov. Lokalvårdare och måltidspersonal utgör en central del av skolan
och bidrar till vuxennärvaro och trygghet. Den centrala bemanningsenheten
skulle skapa en mer professionell organisation med fast utbildad personal för en
mer stabil vikarieanskaffning. Istället har det blivit hög omsättning av personal
och minskad kontinuitet för eleverna. Det förekommer att vikarier som kommer ut i verksamhet har bristfälliga språkkunskaper och att planeringen inte i
första hand utgår från verksamhetens behov.
Det råder brist på skolplatser i delar av staden sett till dagens behov men även
kommande behov. Det är förenat med stora svårigheter att bygga i de centrala
delarna av staden. Krav på utformning av lokaler och utemiljö gör det svårt
att planera nya skolor i centrala lägen. Tillfälliga demografiska ökningar och
minskningar av elevkullar samt en akut brist på grundsärskoleplatser kommer
kräva kreativa lösningar och en ökad grad av samlokalisering.
Elevers läs- och skrivkunnighet försämras. Många barn klarar inte bedömningen
i årskurs 1. Särskilt utsatta är pojkar som får allt lägre resultat på skrivdelarna
i nationella prov och som halkar efter flickorna. Denna utveckling får följder
såväl för individens möjligheter till jobb och familjebildning, som för samhällsutvecklingen i stort. Fler elever som börjar grundskolan med svårigheter att
utveckla språk och tal har bidragit till ökat behov av elevhälsans insatser. Det är
ovanligt att elever får gå om en årskurs trots att många inte når upp till förväntad kunskaps- och färdighetsnivå. Elever flyttas upp genom utbildningskedjan
trots stora brister i exempelvis svenska språket.
Bristande studiero och stök är ett utbrett problem i skolan. Det får konsekvenser på elevernas inlärning, hälsa och kunskapsresultat, men också negativ
påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Elever som bråkar, stör och i värsta fall även
agerar hotfullt och våldsamt underminerar lärarens auktoritet och bidrar till att
färre söker sig till yrket eller till att arbeta på vissa skolor.
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Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Konsekvenser av ohälsa blir ofta
synliga i skolan och påverkar förutsättningarna att klara skolarbete och nå
kunskapskraven. Skolan är ofta en friskfaktor för unga och kan fungera som en
fristad från familjerelaterad problematik. I skolan blir eleven sedd och befinner
sig i ett socialt sammanhang med andra trygga vuxna.
Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter är ojämlikt fördelat i staden. Det
svenska föreningslivet bygger till stor del på föräldraengagemang och kan
innebära stora kostnader för en familj. Föreningar har ofta svårt att hitta lokaler
till rimlig kostnad. Att ha en rik fritid med aktiviteter och socialt umgänge
är en viktig faktor för psykisk hälsa, språkutveckling, skolframgång och är en
skyddsfaktor mot att dras in i kriminalitet och droganvändning.
Allt för många skolelever säljer och använder narkotika i Göteborg. Det får
följder på de ungas mående och hälsa men bidrar också till pågående gängkriminalitet och det våld som följer av den.
Skolpengen till skolor i socialt utsatta områden finansierar idag i för hög grad
sociala insatser kring elever som inte direkt berör skolans kunskapsuppdrag.
För många barn och unga är resor med kollektivtrafik en nödvändighet för
att kunna ta sig till stadscentrum, till fritidsaktiviteter eller till natur och hav.
Under sommarmånaderna blir det en kostsam utgift för många familjer att
bekosta Västtrafikkort.

Kommunfullmäktiges inriktning
Privatiseringen av skolan och det fria skolvalets bristande utformning har
allvarligt skadat likvärdigheten i svensk skola och påverkat kvalitet, arbetsvillkor
och finansiering negativt. I avvaktan på nationella reformer för en likvärdig
skola behövs lokala insatser för att, så långt det är möjligt, göra den närmsta
skolan till den bästa skolan. Familjer ska vara trygga i att de kommer få en
skolplacering i närheten av hemmet. Lokalnämnden får i uppdrag att säkerställa
skolplacering nära hemmet för alla elever i Göteborg. Kapaciteten måste öka
i de områden där behoven av platser är stora. Utöver rent funktionella krav är
det också viktigt att skollokaler får en tilltalande arkitektonisk gestaltning. Det
finns mycket inspiration att hämta från den yttre gestaltningen av äldre tiders
läroverk och det finns varken byggtekniska eller ekonomiska skäl mot att bygga
vackra skolor. Genom införande av skolspår blir det förutsägbart mellan stadier
i vilken skola barnet ska gå. Skolpengen ska konstrueras för utbetalning per
klass istället för per elev. Denna utformning stödjer kommunala skolor i utsatta
områden och gör att skolan kan behålla lärare och upprätthålla kvaliteten även
vid elevförändringar. Behovet av platser inom grundsärskolan ökar vilket kräver
insatser för att säkerställa lärare med behörighet, en god arbetsmiljö och en hög
kvalitet i utbildningen.
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Arbetsmiljön i skolan ska förbättras. Personalen ska ha reella möjligheter att
påverka arbetssituationen och verksamhetens innehåll. Lärare ska ha tillräcklig
tid att planera sin undervisning och tid mellan lektioner. Lärare ska också ha
god tillgång till läroböcker och fysiska läromedel.
Möjligheterna till fortbildning ska vara goda, utifrån de behov lärarna själva
ser för sin undervisning. Särskilda anställningsvillkor ska tillämpas för att göra
det mer attraktivt att söka sig till, och stanna kvar på, skolor i socialt utsatta
områden. Lokalvårdare och måltidspersonal ska ha en god arbetsmiljö och
vara anställda i kommunen. Medel anslås långsiktigt för att höja lönerna och
förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt genomföra en
låglönesatsning för de yrkesgrupper som har lägst medianlön. Inom fritidshem
och bemanningsenheten införs språktest vid nyanställning och språklyft på
betald arbetstid för redan anställda i behov av språkträning.
Arbetssituationen för skolans personal underlättas av att föräldrar tar ansvar för
sina barns agerande i skolan och är delaktiga i deras skolgång. Det ska vara klart
för alla i skolan, även föräldrar, vilka regler och förväntningar som gäller för att
skolan ska ha arbetsro och eleverna ha möjlighet att klara kunskapskraven.
Skolans personal ska ha förutsättningar att använda de disciplinära åtgärder
som står till buds för att tillrättavisa elever som stör undervisningen och skapar
oro. Arbetet mot störande användning av mobiltelefoner i skolan ska fortsätta
och uppmuntras. Lärare har mandat att ingripa mot oönskat beteende och ska
vid behov tillkalla externt stöd och slutligen polis. Elever som utför kriminella
handlingar i skolan ska polisanmälas. Skolans personal ska ha mandat, och få
stöd till, att korrigera elevers oönskade beteende i skolan. Lärare och rektorer
ska kunna förvänta sig att föräldrar underlättar för skolan genom att aktivt
medverka till att förändra elevens beteende i önskad riktning.
Särskilt stöd ska sättas in omedelbart när behovet uppdagas och redan på
lågstadiet. Det finns behov av fler speciallärare. Specialpedagoger ska i högre
utsträckning arbeta elevnära för att stödja undervisningen och fungera avlastande för lärarna. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd ska inte riskera
att leda till att eleverna blir extra utsatta och försämra deras kunskapsutveckling
eller ske på bekostnad av övriga elevers och personalens studiero och arbetsmiljö. Det ska finnas kapacitet i resursskolor att ta emot de elever som av olika
skäl inte kan studera i den ordinarie grundskolan. Stadens skolakut Elevator ska
stärkas för att ha beredskap att ta emot elever som stört undervisningen och
uppvisat olämpligt beteende i sin ordinarie skola. Insatser för att stödja elever
med svårigheter att nå kunskapsmålen ska sättas in omedelbart och utan fördröjning. Elever ska ha nödvändiga och förväntade kunskaper och färdigheter
innan de flyttas upp en årskurs.
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Skolpengen ska gå till undervisning och kunskapsuppdraget. Den socioekonomiska viktningen av skolpengen ska gå till att höja kunskapsresultaten med
insatser direkt kopplade till undervisning. Sociala team inrättas i skolor i socialt
utsatta områden i samverkan med socialnämnderna. Genom att ha socionomer
på plats i skolan kan elever med problematik snabbt få rätt sociala stödinsatser
samtidigt som rektorer och lärare blir avlastade i arbetsuppgifter kopplade till
samverkan med socialtjänst och familj.

Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag när det gäller att stärka elevernas sociala färdigheter och förmågor. I ett samhälle med höga krav på utbildning och social kompetens är det nödvändigt att unga människor får kunskap
om de sociala normer och koder som råder för att senare kunna behärska dessa
i vuxenlivet. Att tidigt få öva på att behärska olika sociala situationer, få inblick
i studentliv och få kunskap om sina möjligheter och rättigheter i arbetslivet
stärker eleverna som samhällsmedborgare.

Barns fritid är avgörande för hur väl de lyckas i skolan och insatser sätts in för
att utjämna klasskillnader och ge alla barn möjligheter till en rik fritid. Idrottsoch kulturaktiviteter ska erbjudas i anslutning till skoldagen genom fasta och
tydliga strukturer inom ramen för Skolan som arena. En samordnare anställs
inom kulturförvaltningen med uppdrag att i samverkan med det fria kulturlivet
och idrott- och föreningsnämnden säkerställa att alla grundskoleelever erbjuds
och uppmuntras att delta i aktiviteter i anslutning till skoldagen. Skolan ska
vara öppen för elever, föräldrar och idrotts- och kulturföreningar utanför skoltid. Det ökar chanserna att nå kunskapsmålen, ökar tryggheten och motverkar
att unga hamnar i missbruk och kriminalitet.

Alla elever ska genomföra prao. Studie- och yrkesvägledningen ska informera,
uppmuntra och förmå elever att bryta mot traditionella köns- och klassbundna
studie- och yrkesval samt uppmuntra till utbildning som svarar mot personalbehoven inom den kommunala välfärdssektorn. Skolor ska uppmuntras att
inleda samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
för att erbjuda elever från studieovana hem studiebesök.

Kulturskolan och El Sistema ska vara tillgängliga för fler och avgifterna hållas
på en låg nivå.
Förväntningarna ska vara högt ställda på alla elever, oavsett bakgrund, på både
pojkar och flickor. Särskilt fokus bör riktas mot pojkars språkliga utveckling
då pojkar generellt har svårare att läsa och skriva. Elever med särbegåvning
ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Högpresterande elever ska ges
möjligheter till stimulans och utveckling. Skolan ska utgöra en trygg miljö för
hbtq-personer och utbildningen ska stärka eleverna oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller klasstillhörighet. Nolltolerans ska råda mot rasism i skolan
och mot diskriminering och kränkande tillmälen riktat mot elever och personal
på grund av deras sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Rasistiska, antisemitiska och kränkande uttryck ska föranleda disciplinära åtgärder och kontakt med vårdnadshavare. Alla elever och all personal ska känna
sig trygga att uttrycka sin könsidentitet och sexuella läggning oavsett bakgrund
och oavsett i vilken skola de går.
Staden ska inte placera nyanlända i utsatta eller särskilt utsatta områden. En
kraftig minskning av nyanlända ger skolor i utsatta områden bättre planeringsförutsättningar och stabilitet i elevgrupperna.
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Den ökade psykiska ohälsan behöver mötas av åtgärder från hela samhället.
Skolan utgör ett viktigt socialt sammanhang för barn och unga. Insatser för
tidig upptäckt av psykisk ohälsa och förebyggande arbete har därför goda
möjligheter att göra stor nytta inom ramen för skolan. Genom att elevhälsan
systematiskt undersöker ungas mående, och slussar vidare dem i behov av mer
stöd, kan allvarligare tillstånd av psykisk ohälsa eller sjukdom undvikas. Skolan
ska, med stöd från förvaltningen och staden, agera resolut mot narkotikamissbruk, försäljning och langning med koppling till skolan och dess elever.
Skolor i glesbygd och i skärgården har särskilda förutsättningar som de ska
kompenseras för.
Så stor del av kommunbidraget som möjligt ska gå direkt ut till skolorna.
Nödvändiga besparingar ska ske på central förvaltningsnivå. Ett prioriteringsarbete behöver inledas både på central förvaltningsnivå och skolenhetsnivå för
att avsluta och prioritera bland projekt och aktiviteter som inte stödjer lärarnas
undervisning och skolans kunskapsuppdrag. Fokus ska ligga på att ta tillvara
och förvalta redan pågående verksamhet, inte ständigt initiera nya projekt och
aktiviteter.
Nämnden ska fokusera på huvuduppdraget: en god undervisning för att fler
elever ska klara skolan. Annat måste stå tillbaka. Mängden uppföljningsdokumentation som begärs in från rektorer och skolor ska reduceras.
Alla elever från årskurs 6 ska få sommarlovskort för resor i kollektivtrafiken
under den period på sommaren när skolkorten inte gäller.
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Uppdrag

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att utöka kapaciteten av skolplatser där
det idag saknas möjlighet att möta behovet inom närområdet.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att genomföra insatser för att lyfta skolor
i socialt utsatta områden: inrätta sociala team i samverkan med socialnämnderna för att tidigt upptäcka barn i farozonen och för att avlasta skolans
personal. Arbetssättet med SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och
fritid) införs redan i lågstadiet. Klasspeng införs för mer rättvis resursfördelning.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att ge lärare goda förutsättningar att
använda disciplinära åtgärder och att särskilja elever från ordinarie undervisning när anpassningar inte hjälper eller när elever stör undervisningen, beter
sig olämpligt, hotfullt eller våldsamt.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att införa ett systematiserat arbete med
Skolan som arena på fler kommunala skolor.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att inleda ett pilotprojekt med screeningsamtal för elever i årskurs 8 kring psykisk ohälsa och narkotika.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att utveckla samverkan med polisen
kring narkotikakontroller samt genomsökning av skolans lokaler efter
narkotika så att fler skolor omfattas och kontrollerna utökas.

»

Grundskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med lokalnämnden
och övriga berörda nämnder säkerställa att fler utbildningslokaler får en
tilltalande och vacker exteriör gestaltning.

IDROTTS- OCH
FÖRENINGSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
En jämlik tillgång till idrotts- och föreningsliv i hela staden.

Analys
Göteborgs ska ha en bred, generell och jämlik tillgång till fritid och föreningsliv. Idrotts- och föreningslivet är till glädje och nytta för många. Det har också
en stor betydelse för att stärka folkhälsan och demokratin och för att uppnå ett
jämlikt Göteborg. Göteborgarnas fritid styrs idag i allt för hög grad av klassoch könstillhörighet. I ett samhälle med ökande klyftor fyller idrotts- och
föreningslivet viktiga uppgifter vad gäller såväl folkhälsa som tilliten människor
emellan och till samhället i stort. Starka föreningar ger fler unga möjligheter att
bli ledare och utvecklas. Fortsatt stora rekryteringsproblem för föreningslivet
finns särskilt i utsatta områden. Här är nivån av deltagande i föreningslivet
bland barn och unga som lägst och det är som svårast att rekrytera ledare
och engagera föräldrar. Särskilt låg nivå av föreningsdeltagande är det bland
flickor i socialt utsatta områden. Den fortsatta ojämlikheten får många olika
konsekvenser, inte minst i form av en fortsatt ojämlik folkhälsa. För personer
med funktionsnedsättning kan det vara svårt att delta i olika fritidsaktiviteter.
Därför är parasportens verksamheten extra viktig för denna grupp göteborgare.
Ett aktivt och tillgängligt föreningsliv skapar välbefinnande och positiva sociala
sammanhang samt minskar risken för barn och unga att hamna i kriminella
miljöer. Ett deltagande i föreningar kan också stärka den demokratiska medvetenheten. Givet den ekonomiska utvecklingen framöver kommer det att bli
ännu viktigare att de resurser som staden investerar i idrotts- och föreningslivet
används på bästa möjliga sätt och kommer dem som mest behöver satsningar
till gagn. Det blir mycket viktigt att prioritera rätt i verksamheten framåt.
E-sport är en snabbt växande verksamhet för ungdomar, särskilt killar, något
som borde uppmuntras mer även av det offentliga.
Föreningslivet och idrotten pekar fortfarande på brister i lokaler och träningstider, särskilt för yngre barn, som ett stort problem samtidigt som det fortsatt
står många skollokaler tomma på kvällar.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Idrotts- och föreningsnämnden ska ha ett tydligt fokus på att minska skillnaderna i deltagandet i idrotts- och föreningslivet, genom att prioritera stöd till
utsatta områden med lågt deltagande samt öka flickors deltagande. Föreningar
ska stöttas i administrativa och praktiska frågor. Satsningar ska inriktas särskilt
på att fånga upp och utveckla unga ledare.
Göteborgs Stad ska ställa tydliga krav på alla föreningar som får föreningsbidrag. Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga
rättigheter eller undergräver demokratin. Föreningar ska, om de kommer i
kontakt med personer eller miljöer som berörs, ta avstånd från våldsbejakande
extremism samt hedersförtryck och rådgöra med stadens samordnare för dessa
frågor. Nämnden ska garantera att organisationer med kopplingar till kriminella nätverk och förtryckande klanstrukturer aldrig tillåts hyra in sig i eller på
annat sätt disponera stadens lokaler.
Verksamhet direkt riktad till göteborgarna ska prioriteras framför administration och byråkrati. Ledande i nämndens arbete ska vara målet att skapa ett jämlikt och jämställt idrotts- och föreningsliv i Göteborg. Satsningar ska genomföras där de mest behövs. Det är därför avgörande att skala ner funktioner som
inte är direkt kopplade till kärnuppdraget till förmån för de verksamheter och
funktioner som har en hög och konkret måluppfyllelse.
Nämnden ska stötta de föreningar som är i behov av stöd vad gäller exempelvis
administration. Föreningspooler ska startas upp där de behövs mest. Fritidsbanker ska åter startas upp och bedriva verksamhet i lämpliga delar av staden.
Tillgång till ett rikt fritids- och föreningsliv bidrar till att unga hålls utanför
kriminella miljöer och de unga blir mindre påverkbara. Nämnden ska därför
prioritera verksamhet och stöd till föreningslivet i stadens mest utsatta områden där insatser behövs som mest.
Idrottsfritids ska etableras i hela staden med fokus på stadens mest utsatta
områden där barn är minst fysiskt aktiva på sin fritid. Idrottsfritids innebär att
föreningar och skolor samarbetar för att barn, direkt efter skoldagen, ska komma
i kontakt med idrottsföreningar. Idrottsfritids ska genomföras i låg- och
mellanstadiet. Syftet är både att slussa in barn i föreningslivet och främja fysisk
aktivitet efter skolan.
Nämnden ska vara en aktiv part i framtagandet av det idrottspolitiska programmet som ska innefatta både elit- och breddidrott. Det ska även utredas hur
staden kan stötta den växande e-sporten. Göteborg ska vara en bra idrottsstad
med en mångfald av idrotter att verka i oavsett på vilken nivå man utövar sin
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idrott. Det ska vara lätt för stadens idrotts- och föreningsliv att kommunicera
med staden. Nämnden ska vara en aktiv part i att skapa ett system där stadens
idrotts- och föreningsliv har en väg in till staden. Medel avsätts för att särskilt
förbättra kommunikationen och stödet till föreningarna.
Föreningslivet har fortsatta problem med att hitta tillgängliga lokaler på
passande tider och nämnden ska arbeta för att stadens lokaler nyttjas på bästa
sätt. Nämnden ska därför fortsätta att implementera det nya systemet för lokalhantering, där föreningslivet på kvällstid ges större tillgång till lokaler inom
förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Lokalbidraget höjs för att
möjliggöra för fler föreningar att hyra privata lokaler och därmed minska behovet av nya kommunala lokaler. Nämnden ska även verka som en kontaktyta
mellan privata hyresvärdar och föreningar som söker lokaler.
Nämnden ska fortsätta att identifiera behov av investeringar i idrottsanläggningar, simhallar och hallar utifrån förutsättningar i staden. Nämnden har en
del planer och strategier för detta. Bland annat Strategi för Göteborgs sim- och
badanläggningar. Planeringsunderlag behöver uppdateras regelbundet för att
vara relevanta. Därför ska nämnden se över hur och när detta ska ske för varje
planeringsunderlag.
Nytt centralbad ska byggas för göteborgare. Utredning pågår om placering
och funktion. Huvudspåret för placering bör vara vid Valhallaområdet. En
jämförande analys om kostnad och funktion med andra nybyggda badhus i
andra kommuner bör göras för att få en fullständig bild över investeringen.
Den fortsatta expansionen av lokalbad och områdesbad måste också tas med
i planeringen för det nya centralbadet. Simkunnigheten ser mycket olika ut i
staden och nämnden ska arbeta med kompensatoriska åtgärder, det är en viktig
jämlikhetsfråga. Simlyftet infördes av det tidigare socialdemokratiska styret
och reformen ska permanentas i och med denna budget. Sim- och badstrategin,
som antogs under början av 2010-talet, behöver revideras för att möjliggöra
goda planeringsförutsättningar för staden.
Pandemin har påverkat vissa föreningars verksamhet särskilt hårt. Ett lokalt
återstartsstöd till idrotts- och föreningslivet finns med i denna budget för att
stötta föreningar som drabbas hårt och är i behov av någon form av återstart
för att återgå till att åter bli en livskraftig förening. Nämnden ska även arbeta
för att underlätta för göteborgare att lättare hitta till en förening eller idrott
inom staden.
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Uppdrag

»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att vikta föreningsstöd på
sådant sätt att det särskilt gagnar föreningar vars medlemmar bor i särskilt
utsatta områden.

»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att starta föreningspooler och
idrottsfritids i staden, med fokus på områden med lågt föreningsdeltagande.

»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att höja lokalbidragen för
föreningar och även instifta möjlighet för att förmedla kontakt av privata
värdar med lämpliga lediga lokaler.

»

Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att uppdatera strategi för
Göteborgs sim- och badanläggningar, och uppdatera andra styrdokument
som ligger till grund för planering med regelbundna tidsintervall.

KRETSLOPP- OCH
VATTENNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna har säker tillgång till gott och rent dricksvatten, avloppshantering av hög kvalitet samt effektiv och
hållbar avfallshantering.

Analys
Att tillgodose göteborgarnas behov av rent vatten, välfungerande avloppssystem och effektivt omhändertagande av hushållsavfall är ett av stadens viktigaste
ansvarsområden, som ofta tas för givet men som kräver en hel del insatser.
Göteborgs vatten- och avloppssystem är föråldrat och behöver uppgraderas.
Förvaltningen arbetar aktivt med läcksökning. Pandemin har medfört att den
tidigare starka inflyttningen till Göteborg minskade under 2020. Hur stora
investeringarna blir 2022 beror på hur snabbt byggnationstakten i Göteborg
utvecklas och VA-systemet behöver byggas ut, men också förbättringar i det
befintliga nätet har fortsättningsvis hög prioritet. Klimatförändringarna skapar
nya utmaningar såsom risk för försämrad råvattenkvalitet, vattenbrist, skyfall
och fler översvämningar. Dessa tillsammans med krav på minskade utsläpp till
vattendragen ökar behovet av bättre omhändertagande och rening av dagvatten. Den framtida råvattentillgången utreds i samarbete med Göteborgs
kranskommuner.
Den regionala avfallsplanen 2021–2030 och dess lokala bilaga för Göteborg
ställer krav på avfallsförebyggande åtgärder och minskning av avfallsmängderna
både i hela samhället och i stadens egna verksamheter. Genom undertecknandet av ett klimatkontrakt har Göteborg också åtagit sig att införa en mer cirkulär ekonomi för att minska resursförbrukning, utsläpp och klimatpåverkan.
Alla nämnder och styrelser måste bidra, men Kretslopp och vattennämnden
har ett ansvar för att påminna om och driva på det arbetet.
Framtiden för övriga producentansvar är ännu inte klarlagd från statligt håll.
Detta, samt att många olika aktörer hanterar avfall, innebär en risk för att
ansvarsfördelningen blir otydlig och att kommunens rådighet över en effektiv
avfallshantering försvagas. Kommunen får inte bli en part som tvingas ta ett
ofinansierat ansvar för avfall som inte andra aktörer klarar av att hantera.
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Rekrytering och bemanning med rätt kompetens är fortfarande en svårighet på
såväl VA- som avfallssidan, även om förvaltningen utvecklat rekryteringsprocessen och antalet sökande ökat under pandemin.

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden
För att utvecklingen av stadens VA-nät ska kunna ske med bästa ekonomi och
resursanvändning krävs att nämnden ges utrymme att delta tidigt i planeringen
av utbyggnad av bostadsområden och infrastruktur. Vatten från skyfall och
översvämningar ska kunna tas om hand och ledas bort på ett säkert sätt och
möjligheter till infiltration och naturlig rening av dagvattnet tas till vara.

Uppdrag

»

Kretslopp och vattennämnden får, i samverkan med byggnadsnämnden, i
uppdrag att stärka Göteborgs vatten- och avloppssystem för att säkerställa
att behovet av infrastruktur för vatten och avfall tillgodoses i ett tidigt skede
i planer och bygglov.

»

Kretsloppslopp- och vattennämnden får i uppdrag att fler göteborgare
och kommunala verksamheter ges ökade möjligheter till samnyttjande,
återanvändning och återvinning.

»

Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden erbjuda kostnadsfria menskoppar till alla flickor i ålder 12–16 år.

Upprustningen av VA-nätet och fortsatt stadsutveckling innebär att investeringsbehovet kommer att vara fortsatt högt. VA-taxan kommer att behöva
ses över, bland annat ska dagvattentaxan och anslutningsavgiften i högre grad
täcka kostnaderna. Nämndens ekonomistyrning har utvecklats för att kunna
hantera en ökad investeringstakt.
Nämnden ska se till att arbete pågår utifrån den regionala och lokala avfallsplanen 2021–2030. Avfallsmängderna totalt och till förbränning ska minska.
Som en del i att minska på avfallet, men även ur ett jämställdhetsperspektiv och
främja hållbara levnadsvanor, så ska kostnadsfria menskoppar erbjudas skolungdomar, på samma sätt som kostnadsfria broddar för äldre.
Från 2022 övergår ansvaret för insamling av tidningspapper till kommunerna,
och i Göteborg har man rustat sig för detta. Förvaltningens utredning om
effekterna – praktiskt, miljömässigt och finansiellt – av kommunfullmäktiges
beslut att tillåta fler avfallskvarnar med utsläpp till avloppsnätet är på remiss.
Där föreslås att merkostnaden ska belasta hela avfallskollektivet. Vår uppfattning är att förslaget bör avslås då det medför risker för avloppsnätet och
reningen i Ryaverket, mindre producerad biogas från biologiskt avfall samt en
avgiftshöjning även för abonnenter utan avfallskvarnar, främst i hyresfastigheter.
Projektet Skrota Skräpet, som avslutades våren 2020, gav många erfarenheter
och kunskapsunderlag som bör tas tillvara av stadens verksamheter för att
underlätta återanvändning och minska klimatpåverkan.
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KULTURNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna ska ha god tillgång till kultur och bibliotek.

Analys
Stadens bibliotek, museer och scener för teater, konst, dans och musik är del av
den kulturella välfärden som bidrar till det offentliga demokratiska samtalet.
Göteborgarna ska ha en jämlik och likvärdig tillgång till bibliotek, konst och
kultur. Klassbakgrund påverkar i hög utsträckning vilka former av kultur som
människor tar del av.
Pandemin har inneburit svåra prövningar för kulturlivet. Många aktörer har
tvingats kämpa hårt för sin överlevnad, och följderna kommer vara märkbara
under lång tid. Pandemin har bidragit till att sätta ljus på frågan om brister i
arbetsmiljö och trygghet inom kultursektorn. Arbetsvillkoren inom det fria
kulturlivet kan vara utmanande. Processen att söka kulturstöd är ofta snårig och
tidskrävande för den enskilda kulturarbetaren och bidrar till kostsam byråkrati.
Folkbiblioteken är den bildningsinstitution som når överlägset flest göteborgare. Varje folkbibliotek har en unik profil och mångfald. I de snabba sociala
mediernas tidevarv och med en polariserad nyhetskonsumtion är vikten av det
demokratiska samtalet och bildning större än någonsin. Folkbiblioteken är ofta
den enda icke-kommersiella lokal öppen för allmänheten som finns i stadens
olika områden. Att många göteborgare söker sig till biblioteken är positivt
men kan också bidra också till att den sociala problematik som är följden av
ett ojämlikt samhälle, synliggörs. Biblioteken har fått ta ett allt större socialt
ansvar för samhällsservice som borde åligga andra förvaltningar och statliga
myndigheter. När samhällets skyddsnät dragit sig tillbaka leder det till att social
oro får negativ påverkan på personalens arbetsmiljö.
Den digitala utvecklingen har i grunden förändrat kulturkonsumtionen och
tillgängliggjort ett brett utbud av kultur för det stora flertalet. Detta har till
stora delar varit en positiv utveckling. Samtidigt domineras sociala medier och
streamingtjänster av kommersiella aktörer som agerar utifrån sina annonsörers
intressen och konkurrerar med den traditionella offentligt finansierade kulturen.
Den traditionella svenska kultursynen utmanas av politiska krafter på högerkanten som vill begränsa kulturens uttryck och bidrar till polarisering och
konflikt. Ett levande och mångomfattande kulturliv försvaras genom att säkra
den kulturella infrastrukturen som gör kulturarvet, konsten, litteraturen och
scenerna tillgängliga och intressanta för de breda folklagren.
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Kulturnämnden har omfattande behov av att genomföra nödvändiga förbättringar i befintliga byggnader för att skapa ändamålsenliga och tillgängliga
lokaler för samlingar, publik och personal. Kultursamverkansmodellen innebär
att göteborgarna bekostar kultur som inte i första hand är en kommunal angelägenhet. Det statliga ansvaret för kulturinstitutioner i Göteborg ligger på en
mycket låg nivå. Idag finns i rikets andra stad endast ett statligt museum medan
det i Stockholm finns 16 stycken.

Kommunfullmäktiges inriktning
Kulturlivet i Göteborg ska omstartas efter pandemin och en satsning görs på
utökat kulturstöd till det fria kulturlivet. Processen att söka kulturstöd ska
förenklas. Det underlättar och ger ökad förutsägbarhet för kulturutövare men
minskar även kostsam intern byråkrati och riktar nämndens resurser till kärnuppdraget.
Museernas omfattande publika uppdrag ställer höga krav på medarbetarna som
bör ges förutsättningar att prioritera bland uppdrag för en bättre arbetsmiljö
och ökad arbetsro. Stadens kulturinstitutioner och kulturutövare ska ha goda
förutsättningar för sin verksamhet och skapande i form av lokaler, personal och
andra resurser. Fria scenkonstnärer ska få bättre förutsättningar till skapande
genom att utreda möjligheterna att inrätta en “kulturbank”/ett rekvisitaförråd.
Kulturnämnden ska stödja kulturlivet och ge konstnärer inom alla konstarter
möjlighet att utvecklas och att möta sin publik samt stimulera till kulturskapande och kulturell delaktighet. Samverkan med de planerande nämnderna
behöver stärkas för lokaler och IT-lösningar för det fria kulturlivet.
Stadens kulturutbud behöver kontinuerligt anpassas efter förändrade kulturmönster i samhället. Stadens värdefulla samlingar är en del av kulturarvet som
måste vårdas och tas om hand för kommande generationer. Med ett brett och
tillgängligt kulturutbud får den offentligt finansierade kulturen folklig legitimitet och försvårar för de politiska krafter som hotar den kulturella välfärden.
Inköpen av konst, företrädesvis av lokala konstnärer, till kommunala arbetsplatser ska öka. Det stärker lokala konstnärer, förskönar och berikar arbetsmiljön
och tillgängliggör konsten för fler.
Det lokala kulturarvet ska vara tillgängligt. Det ska vara lätt att besöka platser
och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Kunskap om platsen där man bor, om
hur andra människor levt och arbetat på samma plats för hundra eller tusen år
sedan, skapar en känsla av gemensamt sammanhang och gemenskap – oavsett
var vi har våra kulturella rötter.
Göteborgs 400-åriga historia präglas av varv och industrier, av de människor
som med sitt kunnande och sin arbetskraft byggt vårt välstånd och utvecklat
vårt samhälle. Ett varvs- och industrihistoriskt center ska inrättas i Göteborg
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som ska tillvarata och tillgängliggöra stadens industrihistoria, människorna
som burit den och arbetarrörelsens historia till kommande generationer. En
plats för kunskap som samlar och levandegör Västsveriges långa och rika historia som nav för svensk industri som skapat Göteborg till den stad vi är idag.
Göteborgs konstmuseum har stor betydelse för staden men är även av nationellt intresse. Den nödvändiga om- och tillbyggnaden är kostsam och ska bäras
av fler än skattebetalarna i Göteborg. Stora insatser krävs för ökade statliga och
regionala bidrag, ökade biljettintäkter och ökade inslag av extern finansiering.
Folkbiblioteken ska utvecklas med fokus på att öka intresset för litteratur och
insatser för barns läsning ska särskilt prioriteras. Biblioteken är unika som
icke-kommersiella platser för stillhet, reflektion och läsning, deras roll som
bildningsinstitution ska upprätthållas. Gränsen för var bibliotekets sociala
ansvar slutar och andra förvaltningars och myndigheters ansvar börjar måste
upprätthållas. Sociala insatser som inte ingår i bibliotekens uppdrag ska inte
tillåtas belasta bibliotekens ekonomi, personalens arbetsmiljö eller kvaliteteten
för besökare. Stadsbiblioteket ska fortsätta att utveckla sin seminarieverksamhet och bredda det demokratiska samtalet för att nå nya grupper. Bibliotekspersonalen behöver rätt förutsättningar för att utföra bibliotekens uppdrag,
och deras arbetsmiljö måste säkras från hot och våld. Folkbiblioteken ska vara
avgiftsfria. Kulturhusen ska vara mötesplatser som möjliggör och ger lust och
motivation till kreativitet, upplevelser och eget skapande.
Tekniska innovationer och digital utveckling innebär nya möjligheter för kulturlivet att nå ut till fler. Kulturnämnden behöver ta till vara dessa möjligheter,
men utifrån ett tydligt samhällsuppdrag i motsats till de kommersiella krafter
som dominerar mycket av de tekniska plattformarna. Kulturinstitutionernas
verksamhet bör i högre utsträckning kopplas samman med de nämnder som
har utbildningsuppdrag. Fasta strukturer behövs för att den nämndöverskridande verksamheten ska vara robust och långsiktig. En samordnare anställs
inom kulturförvaltningen med uppdrag att, i samverkan med det fria kulturlivet, grundskolenämnden och idrott- och föreningsnämnden, säkerställa att alla
grundskoleelever erbjuds och uppmuntras att delta i aktiviteter i anslutning till
skoldagen. Familjers ekonomi ska inte avgöra om barn får utveckla sin kreativitet, skapa och uppleva konst och kultur.

Uppdrag

»

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en
”kulturbank”/ett rekvisitaförråd för det fria scenkonstlivet

»

Kulturnämnden får i uppdrag att anställa en samordnare med uppdrag att i
samverkan med det fria kulturlivet, grundskolenämnden och idrott- och föreningsnämnden säkerställa att alla elever erbjuds och uppmuntras att delta i
kulturaktiviteter i anslutning till skoldagen genom Skolan som arena.

»

Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med Higab, förskolenämnden,
grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillgängliggöra det lokala kulturarvet i form av
kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer för barn, elever och vuxenstuderande.

»

Kulturnämnden får i uppdrag att tydliggöra gränssnittet mellan nämndens
och andra nämnders och myndigheters ansvar för sociala insatser i anslutning till biblioteksverksamheten i syfte att rikta nämndens resurser till
kärnuppdraget.

»

Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för en
förenklad hantering kring ansökan om kulturstöd i syfte att underlätta för
ansökande och för att rikta nämndens resurser till kärnuppdraget.

»

Kulturnämnden får i uppdrag att öka inköp av konst till kommunala arbetsplatser, i första hand inom omsorgs- och utbildningssektorn.

Mer behöver göras för att med målinriktade insatser nå de grupper som idag
inte tar del av museernas verksamhet och få en fördjupad förståelse för människors kulturella vanor. Museernas uppsökande arbete behöver fortsätta och
museilektioner nå ut till fler. Ett aktivt uppsökande arbete kan få nya grupper
att hitta till nämndens kulturinstitutioner samt öka tillgången till stadens
konst, kultur och eget skapande för barn och unga i alla delar av staden.
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LOKALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Funktionella och kostnadseffektiva lokaler ska erbjudas
i hela Göteborg.

Analys
Lokalnämnden har ett stort ansvar för att välfärden ska fungera. Nämnden
kämpar med stora eftersatta underhåll i flera lokaler till följd av utökningen av
förskoleplatser som genomfördes efter 2010. Att inte reparera fastighetsskador
när de uppstår kan vara direkt farligt för dem som vistas i lokalerna och tenderar dessutom att förvärras och fördyras ju längre reparationen dröjer. Behovet
av välfärdslokaler förändras över tid, därför är det viktigt att planeringen kan
anpassa sig till detta och att de lokaler som planeras är flexibla och möjliga
att ställa om. Alternativa sätt att tillgodose lokalbehovet i centrala lägen är
nödvändiga för att hantera behoven. Stadens lokalinnehav är inte bara avgörande för välfärdens funktioner i sig. Hur dessa lokaler gestaltas, utformas och
placeras i stadsrummet har också stor påverkan på hur stadsdelarna fungerar
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Planeringen av nyproduktionen och driften
av stadens välfärdslokaler är därför helt central i den vidare stadsutvecklingen,
inte minst vad gäller att lyfta utsatta områden och motarbeta segregation och
otrygghet.
Stadens kostnader för nya lokaler samt renovering av befintliga lokaler innebär
en stor utmaning för den övergripande i ekonomin. Om inte detta görs på
ett kostnadseffektivt sätt så är det stor risk att ökade hyreskostnader kraftfullt
går ut över välfärdens drift. Det är väldigt viktigt att denna utveckling följs noggrant. Den nya hyresmodell som ska implementeras under de kommande åren
kommer att skapa ökade ekonomiska incitament för noga avvägda framtida
lokalbehov med framtida hyreskostnader. Förbättrad investeringsstyrning och
översynen av facknämnderna gör att risken för omotiverat höga lokalkostnader
i framtiden kan undvikas.

Kommunfullmäktiges inriktning
Det är mycket viktigt att även lokalnämnden noga följer de principer för stadsutveckling som är vägledande för övriga stadsbyggande nämnder. I dagsläget
skapar otydliga beslutsprocesser svårigheter. Skattebetalarnas pengar används i
dagsläget inte fullt ut på ett ändamålsenligt sätt. Stadens beslutsprocess behöver
ses över och revideras så att prioriteringslistan bättre återspeglar verkligheten och
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de politiska prioriteringar som ska vara möjliga att göra. Byggnation av nya
skolor och förskolor ska strategiskt planeras i samverkan med andra nämnder i
syfte att uppnå en större social blandning i stadens skolor. Det är också viktigt
att pröva alternativa sätt att säkerställa skolplatser i centrala lägen, exempelvis
genom växelvis samutnyttjande av lokaler och friytor i mer perifera lägen. Stadens målsättning måste vara att alla barn ska kunna erbjudas en skolplacering i
närheten av sitt hem. Vidare ska stadens lokalhantering effektiviseras i syfte att
bättre svara mot förenings- och kulturlivets behov av lämpliga och kostnadseffektiva lokaler. Verksamheterna som bedrivs i nämndens lokaler förutsätter
att fundamentala hygienfaktorer tillgodosetts: ventilationssystemen ska fungera, lokalerna ska vara fria från mögel och storköksutrustningen ska fungera.
Utöver rent funktionella krav är det också viktigt att stadens lokaler får en
arkitektonisk gestaltning som tilltalar folkflertalet. Det finns mycket inspiration att hämta från den yttre gestaltningen av äldre tiders offentliga lokaler,
som läroverk och ålderdomshem.
Staden står inför stora renoveringar av det befintliga beståndet, det är viktigt
att detta görs på ett sätt som skapar mer klimatneutrala lokaler. Under året
kommer en stor omorganisation av stadens förvaltningsstruktur inom stadsbyggnadsområdet att genomföras och nuvarande nämnder kommer att ersättas
med nya. Det är viktigt att nämnden deltar aktivt och konstruktivt i detta
arbete så att omorganisationen kan genomföras smidigt. Målsättningen med
omorganisationen är att förbättra projektstyrningen och genom det kunna
genomföra projekten både snabbare och med bättre resultat, såväl vad gäller
stadskvaliteter som exploateringsekonomi.
Den nya hyresmodellen innebär en del stora förändringar av de olika nämndernas lokalkostnader. Hänsyn till justeringar i hyror har tagits i denna budget.
Det är trots allt viktigt att uppföljning av den nya hyresmodellen sker noggrant.
Eventuella konsekvenser som ej förutsetts och inte varit med i budgetunderlaget ska skyndsamt rapporteras till kommunstyrelsen även utanför ordinarie
uppföljningsprocess.

Uppdrag

»

Lokalnämnden får i uppdrag att säkerställa att alla barn erbjuds en skolplacering nära hemmet.

»

Lokalnämnden får i uppdrag att utreda ökat samutnyttjande av lokaler
mellan olika förvaltningar, exempelvis möjligheten att bygga fler lokaler där
sjukhem samsas med förskolor och skolor.

»

Lokalnämnden får i uppdrag att samverka med Framtiden AB och nämnden
för inköp och upphandling i stadens mål om hållbart byggande. Kostnader
ska kunna redovisas för en sådan anpassning.
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MILJÖ- OCH
KLIMATNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stad ska verka för att bli klimatneutrala till 2030
och förbättra göteborgarnas miljö.

Analys
Den miljö vi lever i och de globala klimatförändringarna påverkar oss alla.
Klimathotet har varit ett vetenskapligt faktum i över 30 år, men trots det har
utsläppen fortsatt växa. I augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC, sin
senaste klimatrapport. Den slår fast att läget är mycket allvarligt, att människans utsläpp av fossila gaser otvivelaktigt är den främsta orsaken till de globala
klimatförändringarna och det extremväder som dessa orsakar. Rapporten visar
också på angelägenheten av en snabbare omställning, då jorden riskerar att passera 1,5-gradersmålet redan inom 10–20 år; en smärtgräns som världens ledare
genom Parisavtalet enats om att, till varje pris, undvika. Tiden för att ställa om
samhället är alltmer knapp.
I takt med att klimatförändringarna blivit allt mer påtagliga har också klyftorna
ökat i vårt samhälle och den sociala orättvisan brett ut sig. Socioekonomiska
skillnader gör att olika grupper i samhället påverkar miljön och klimatet olika
mycket. Samtidigt som medvetenheten och viljan att bidra till en hållbar
utveckling ökar är möjligheten att välja miljö- och klimatvänliga alternativ ofta
en ekonomisk fråga. En politik som bestraffar och beskattar och som samtidigt
inte stärker möjligheterna för låginkomsttagare att kunna ställa om är vare sig
miljömässigt eller socialt hållbart i längden och försvårar för den nödvändiga
folkliga förankringen och en social acceptans för klimatpolitiken. För att bli
verklighet måste omställningen till ett hållbart samhälle vara rättvis och gå
hand i hand med en jämlik samhällsutveckling. Idag förs en klimatpolitik på
alla beslutsfattande nivåer, inklusive inom vår egen kommun, utan ett tydligt
jämlikhetsperspektiv. Långsiktigt är detta ohållbart. Omställningen måste, förutom att ta hänsyn till det uppenbara ekologiska perspektivet, vara både socialt
och ekonomiskt hållbar. Bara så kan den vinna folklig förankring och social
acceptans på ett sådant sätt att den ges förutsättningar att bli permanent.
Att utsläppen är ojämlikt fördelade i Göteborg märks inte bara mellan göteborgarna utan även på produktionssidan. Bygg- och fastighetssektorn är en av de
branscher som ansvarar för de största utsläppen tillsammans med transport- och
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energisektorn. Det tydliggör vikten av att hantera klimatfrågan på en strukturell nivå, via samordning och systemförändringar. Klimatförändringarna
varken kan eller ska bemötas utifrån ett strikt och uteslutande individperspektiv. Klimatet är ett gemensamt problem som kräver kollektiva åtgärder
och starka kommunala, statliga och överstatliga direktiv. Göteborg har goda
förutsättningar att ställa om till en klimatsmart och hållbar stad just eftersom
kommunen äger både allmännytta, fordonsflotta och energibolag. Ägandet
över våra egna kommunala bolag är unikt och direkt avgörande för att lyckas
med den omställning som krävs. Den offentliga rådigheten möjliggör dessutom
en bättre samverkan mellan stadens nämnder och bolag, något som är helt avgörande för våra förutsättningar att ställa om. Därför är det av största vikt att vi
värnar dessa bolag och behåller dem i kommunal regi. Utifrån ett miljömässigt
perspektiv kan konstateras att göteborgarnas luft har förbättrats avsevärt under
det senaste halvseklet, men att dagens halter av kväveoxid är fortsatt höga.
Enligt Miljömedicinskt centrums rapport Miljö och hälsa i Västra Götalandsregionen och Halland 2018 orsakar luftföroreningar cirka 300 förtida dödsfall
i Göteborg varje år. Barn och unga är särskilt utsatta. Därför behövs drastiska
ansträngningar inom de områden som utgör de största källorna till nuvarande
luftföroreningar, nämligen sjöfarten, energisektorn, arbetsmaskiner och vägtrafiken. Oavsett var i Göteborg du bor ska luften vara ren och giftfri, havsmiljön
god och den biologiska mångfalden ska värnas och skyddas. Det är en grundläggande utgångspunkt för vår miljöpolitik.
Göteborgs Stads klimatarbete måste utgå ifrån göteborgssamhället och värna
stadens starka industribas genom samverkan med andra aktörer som EU, stat,
näringsliv och civilsamhälle. Det handlar konkret om att sysselsättning, ökad
social och ekonomisk jämlikhet och jämställdhet utgör nödvändiga delar av ett
framgångsrikt klimatarbete. Arbetet för den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten måste gå hand i hand. Detta är en förutsättning för medborgarnas acceptans och en folklig förankring och ska spegla stadens klimatansträngningar.

Kommunfullmäktiges inriktning
Göteborg har under de senaste decennierna bedrivit ett ambitiöst miljö- och
klimatarbete som till viss del gett konkreta resultat. De senaste uppföljningarna som gjorts visar dock att Göteborg har svårt att nå de lokala miljö- och
klimatmålen. Det beror inte på att det saknas ambitioner, mål- och inriktningsdokument eller utredningar. Det som behövs är ökad samordning, konkreta
handlingar, implementering och gemensamma ansträngningar kring vägen
framåt.
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Därför behöver klimatomställningsfunktionen inom miljö- och klimatnämnden stärkas avsevärt så att nämnden i samverkan med kommunala bolag, lokalt
näringsliv, forskning och civilsamhälle ges förutsättningar att arbeta med en
strategisk beredning för klimatlösningar i Göteborg i enlighet med klimatkontraktet med EU om klimatneutralt Göteborg till 2030. Arbetet ska vara målorienterat med riktade sektorspecifika åtgärder för att styrningen mot en hållbar stad ska bli mer ändamålsenlig. Miljö- och klimatnämnden förblir samordnare av stadens arbete med att skapa en miljö- och klimatsmart stad men ges
bättre förutsättningar och resurser att klara denna uppgift. Nämnden ska därför
samverka med Business Region Göteborg (BRG), Göteborg Energi, Göteborgs
Hamn och Trafiknämnden i syfte att bereda konkreta och genomförbara förslag på Göteborgs klimatomställning med fokus på sysselsättning- och produktionsperspektiv, i enlighet med målet om klimatneutralt Göteborg 2030.
Uppdraget ska också säkra medfinansiering från såväl statlig- som EU-nivå och
ska implementeras i samverkan med civilsamhället, arbetsmarknadens parter
och universitet.

Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att en god havsmiljö säkras så att Göteborg kan fortsätta vara en levande kuststad. Utsläpp som negativt påverkar
människor, djur och miljö måste minska så att luftkvaliteten kan bli bättre i
hela staden. Som ett led i det arbetet ska nämnden i samverkan med andra
aktörer utreda hur luftföroreningarna kan minska i Göteborg utan att åtgärderna riskerar en social slagsida. Nämnden ska också utreda, med särskilt fokus på
det sociala och ekonomiska perspektivet, hur anläggning av naturliga kolsänkor
kan ske runt om i Göteborg. Göteborgs Stad ska arbeta aktivt för att fasa ut farliga kemikalier ur sina verksamheter och ämnen med särskilt farliga egenskaper
ska inte användas eller släppas ut varken i luft, mark eller vatten. Användningen
av plast och engångsartiklar i stadens verksamheter ska successivt regleras hårdare för att på sikt kunna förbjudas. Arbetet mot nedskräpning och spridning
av föroreningar ska fortsätta. Stadens arbete med klimatanpassning av allt från
vård och omsorg till bostäder, gator och dricksvatten ska fortsatt stärkas så
att Göteborg står bättre rustat att möta de effekter som klimatförändringarna
bidrar till.

Arbetet ska utgå från stadens aktuella program, så som elektrifieringsplanen,
miljö- och klimatprogrammet samt miljöledningssystemet och Göteborgs
Stads program för en jämlik stad. Att göra nödvändiga investeringar i teknisk
utveckling, energieffektivisering eller i innovativa klimatåtgärder som kan bidra
till klimatomställningen genom minskade utsläpp kan innebära omfattande
kostnader som en kommun inte kan bära på egen hand. Inom ramen för det
ökade strategiska arbetet ska därför insatser göras för att säkra extern finansiering regionalt, nationellt och via EU.

Göteborg ska ha en grön och levande stadsmiljö där människor mår bra.
Nämndens tillsynsarbete för att säkerställa att lagar som rör miljö- och hälsoskydd och livsmedel följs är grundläggande i detta arbete tillsammans med
uppdraget att kartlägga miljöutvecklingen i staden. Nämndens ansvar för
tillstånd, registrering, tillsyn och kontroll av alkohol, tobak och likande produkter innebär ett utökat folkhälsoansvar och ett större ansvar för tryggheten i
Göteborg. Det är viktigt att nämnden ges förutsättningar att skärpa tillståndskontrollerna för alkohol, spel och tobak så att den osunda konkurrensen kan
motverkas och kriminaliteten inom branschen minska. Arbetet behöver utgå
ifrån ett helhetsperspektiv, då många av dessa områden tenderar att överlappa
varandra. En verksamhet som bryter mot alkohollagstiftning tenderar att oftare
göra sig skyldig till livsmedelsbedrägerier, utföra en sämre avfallshantering och
anlita svart arbetskraft.

Nämnden ska fortsätta ansvara för att driva och samordna arbetet med miljöoch klimatprogrammet genom att förbli en aktiv stödfunktion för andra nämnder och bolag och bistå med kunskapsunderlag så att ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet kan genomsyra alla stadens verksamheter. I synnerhet
ska detta gälla för Göteborgs Energi, de kommunala bostadsbolagen, kollektivtrafikklustret och hamnen samt andra bolag som är avgörande för stadens
förutsättningar att ställa om. Samtliga nämnder och styrelser ska i sin ordinarie
verksamhetsplanering, med stöd av deras miljöledningssystem, identifiera och
prioritera de åtgärder som behöver genomföras inom sina respektive ansvarsområden, för att miljömålen och delmålen i programmet ska kunna nås. På
detta sätt integreras miljöfrågorna i verksamheternas planering.
Åtgärderna som föreslås ska göra det lättare för alla göteborgare att bidra
till en hållbar utveckling på jämlika villkor, men ansvaret för omställningen
varken kan eller ska ligga på den enskilda individen. De aktörer som släpper ut
mest ska också bära det största ansvaret för att bidra till en grön omställning.
Göteborgs Stads miljö- och klimatprioriteringar måste vara tydliga gentemot
de aktörer som står för en stor del av klimatpåverkan och samtidigt vill bidra
aktivt till omställningsarbetet. Särskilt fokus ska läggas på att stödja bygg- och
transportsektorn i detta arbete.
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Nämndens ansvar för tillstånd och tillsyn är relativt nytt och därför behöver
nämnden ges förutsättningar och resurser att testa, utveckla och systematisera
sina arbetssätt. Detta inkluderar att utveckla effektiva sätt att bedriva tillsynen
för att finna bristerna samt testa lagstiftningen och dess sanktionsmöjligheter.
Det kommer också kräva fortsatt utveckling av befintliga och nya samarbeten
inom staden och med relevanta nationella myndigheter. Som ett led i ökad ordning och reda gällande tillsyn enligt miljöbalken vill vi också se ett krafttag mot
hygieniska verksamheter, som till exempel massörer och nagelsalonger. Vi vet
att det förekommer prostitution och koppleri i somliga av dessa verksamheter
och tillsynen behöver därför ske mer frekvent.
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Samtidigt är det viktigt att alla de seriösa aktörer som finns inom krogbranschen ges bättre förutsättningar att bedriva sina verksamheter. Det är viktigt
att göteborgarna upplever tillståndsgivningen som transparent, lättförståelig
och utan någon tillstymmelse till godtycke i handläggningen. Tobak, spel och
alkoholhaltig servering är ofta en fundamental del av verksamheten för mindre
företag, över hela Göteborg, och bidrar till att såväl gator som torg uppfattas
som levande under större delar av dygnet. Nämnden behöver kontinuerligt
väga folkhälsointresset mot stadens intresse av att ha ett konkurrenskraftigt
företagsklimat, och detta särskilt för mindre näringsidkare utanför den centrala
stadskärnan. I syfte att värna mindre företag och främja levande gator och torg
i hela staden krävs en anpassningsbar tillämpning och något mer generös tolkning av lagar och praxis på området. Vid en nationell jämförelse kan konstateras att Göteborg många gånger tolkar lagar och regler mer restriktivt än i till
exempel Stockholm och Malmö. För att uppnå en tryggare stad är det viktigt att
ta hänsyn och arbeta även med denna aspekt.

Uppdrag

»

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att skärpa tillstånds- och tillsynskontrollerna för att motverka oseriösa aktörer och kriminalitet inom krogbranschen, samt att utveckla och systematisera sina arbetssätt med fokus
på att bedriva tillsyn utifrån ett helhetsperspektiv gällande fusk och osund
konkurrens.

»

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att tillsammans med BRG,
Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och Trafiknämnden ta fram konkreta
och genomförbara förslag på Göteborgs klimatomställning med fokus
på sysselsättning- och produktionsperspektiv, i enlighet med målet om
klimatneutralt Göteborg 2030. Uppdraget ska också säkra medfinansiering
av förslagen från staten och EU.

»

86

Miljö- och klimatnämnden ges i uppdrag att, med ett tydligt jämlikhetsperspektiv, ta fram förslag på hur stadens luftföroreningar kan minska.
Nämnden ska också utreda stadens förutsättningar att anlägga naturliga
kolsänkor, med särskilt fokus på sociala och ekonomiska konsekvenser.
Arbetet med minskade luftföreningar ska ske i samverkan med Trafiknämnden, Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi samt i dialog med BRG,
den privata transportsektorn, bilindustrin och civilsamhället. Arbetet med
att utreda förutsättningar för anläggning av naturliga kolsänkor ska ske i
samverkan med park- och naturnämnden.
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NÄMNDEN FÖR
ARBETSMARKNAD OCH
VUXENUTBILDNING
Kommunfullmäktiges mål
Sysselsättningen i Göteborg ska öka.

Analys
Göteborg, och Sverige, har genomlidit en svår kris till följd av coronapandemins framfart och de nödvändiga restriktioner som därefter följt. Den ekonomiska krisen, som kunde slagit mycket hårt mot Göteborg, mildrades genom
en aktiv arbetsmarknadspolitik; korttidspermitteringar och generösa företagsstöd räddade näringslivet och löntagarkollektivet från en långvarig och mycket
svår lågkonjunktur. Pandemikrisen innebar ett tillfälligt avbrott i den strukturella utvecklingen på Göteborgs arbetsmarknad. Under 2010-talets andra
halva noterade Göteborgsregionen, för första gången någonsin, lägre arbetslöshetsnivåer än Stockholmsregionen. Den starka konjunkturen, i kombination
med en aktiv arbetsmarknadspolitik, bidrog till att öka sysselsättningsgraden i
befolkningen till en rekordhög nivå och minska arbetslösheten i alla statistiska
grupper.
Nu står Göteborg inför ekonomisk återstart. Risken finns, trots detta, att
arbetslösheten biter sig fast på relativt höga nivåer. Tiotalet kännetecknades
av att varken börsrusning och eller ständigt ökande konsumtionsflöden gav
de effekter som traditionellt varit gängse i industriella ekonomier. Den jobblösa tillväxten, där orderböcker kan fyllas och företagsvinster skjuta i höjden
utan att arbetstillfällen tillförs arbetsmarknaden, riskerar att permanentera en
betydligt högre arbetslöshet än Sverige är vant vid – och detta trots den starka
stimulans som hävda restriktioner innebär.
Den ekonomiska krisens andra stora effekt är att den påskyndar den ekonomiska
strukturomvandlingen. Den göteborgska arbetsmarknaden, länge dominerad
av tillverkningsindustri och en expanderande välfärdssektor, har befunnit sig i
förändring under flera år: traditionella arbetaryrken blir mer högkvalificerade
och arbetsmarknaden i stort blir mer tjänstemannadominerad. Denna utveckling
har gjort steget in på arbetsmarknaden väsentligt svårare för ett antal utsatta
grupper: utrikesfödda, ungdomar, lågutbildade och personer med funktionsnedsättning. Men med växande digitala tjänster, nya konsumtionsmönster och
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bortrationaliseringar i pandemins spår når strukturomvandlingens negativa
delar Göteborg i hög hastighet och tidigare relativt säkra yrken kan befaras minska under kommande år. Efter många år med ett utpräglat fokus på utrikesfödda
och lågutbildade innebär detta att även inrikesfödda och gymnasieutbildade,
eller till och med akademiskt utbildade grupper, kan drabbas av en högre
arbetslöshet än vid någon annan tidpunkt under detta århundrade. Detta ställer
historiskt höga krav på en fungerande och effektiv arbetsmarknadspolitik; å ena
sidan ska arbetslösheten i samhällets mer utsatta delar bekämpas, och å andra
sidan ska sysselsättningen hållas uppe i väletablerade och högutbildade grupper
– samtidigt.
Omställning och matchning kommer att bli ledord för all arbetsmarknadspolitik. Matchningsproblematiken utgör sedan tidigare ett av de stora problemen
för den lokala arbetsmarknadspolitiken. De stora grupper som står utanför
arbetsmarknaden har inte kompetenser som efterfrågas av den breda flora av
arbetsgivare som står med vakanta platser att fylla. Detta är fortsatt ett problem
för arbetslöshetsbekämpningen. Den snabba strukturomvandlingen innebär
också att ett ökat fokus måste läggas på omställning och yrkesväxling, där även
välutbildad och yrkeserfaren arbetskraft ska erbjudas kompetenshöjning och
ombildning till befintliga bristyrken.
Vuxenutbildningen kan komma att bli ett av de viktigaste politiska instrumenten för social stabilitet, bibehållen levnadsstandard och minskade klassklyftor.
Sedan tidigare är det allmänt känt att den ojämlika svenska skolan sätter press
på vuxenutbildningen – betygsinflation och vinstjakt leder till att betyg inte
alltid motsvaras av faktiska kunskaper, och den segregerade skolan innebär att
stora elevgrupper lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullgjord utbildning. Den kommunala vuxenutbildningen utgör ett av de yttersta skyddsnäten
för dem som lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg eller
tillräckliga språkkunskaper. Att ha fullständiga betyg var närmast ett krav
på gårdagens arbetsmarknad och definitivt ett fundamentalt kriterium på
morgondagens arbetsmarknad. I takt med nya mönster på arbetsmarknaden
måste vuxenutbildningen, som de senaste åren har varit primärt inriktad på
sitt huvudsakliga uppdrag samt på att förstärka etableringsinsatserna, stå redo
att ta emot de stora grupper väletablerade arbetare och tjänstemän som måste
lämna sina arbeten. Utan en välfungerande vuxenutbildning, tätt sammanvävd
med en kraftfull arbetsmarknadspolitik, riskerar stora delar av arbetarklassen
och delar av medelklassen att på såväl kort som lång sikt ställas utanför arbetsmarknaden. Detta kan få ödesdigra sociala och ekonomiska konsekvenser för
Göteborg som samhälle.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har det samlade ansvaret för
den aktiva arbetsmarknadspolitiken, den kommunala vuxenutbildningen och
tillhörande verksamheter. Nämnden ska under 2021 fokusera på sitt grunduppdrag om att leverera utjämnande och kompetenshöjande vuxenutbildning till
breda grupper göteborgare, leva upp till rättighetslagstiftningen och möjliggöra
för kompletteringar av behörigheter samt omvärldsanpassa sitt kurs- och programutbud. Andelen vuxenutbildning i egenregi ska kontinuerligt ses över för
att bäst spegla behoven i det omgivande samhället. SFI-undervisningen, som är
central för att Göteborg ska kunna klara sina ambitioner och uppgifter på integrationsområdet, ska i huvudsak arrangeras i egenregi – men med bibehållna
möjligheter för folkbildningen att bidra. Anordnare av svenskutbildning, såväl
traditionell språkutbildning för invandrare som yrkesprogram med språkstöd,
ska delta i särskilda kontroller i syfte att garantera elevernas språkkunskaper
vid fullgjord utbildning. Privata leverantörer av vuxenutbildning ska ställas
under hård och frekvent kontroll. Nämndens ambition om att bli riksledande
gällande kombinationen av arbetsmarknadspolitiska insatser, vuxenutbildning
och flexibelt språkstöd ska säkras.
Göteborg lider svårt av segregation, vilket innebär att arbetslösheten är ojämlikt fördelad och riskerar att gå i arv från föräldrar till barn. Om målet om en
jämlik stad ska uppnås måste den ärvda fattigdomen brytas. I varje hushåll med
minderåriga barn bör minst en vårdnadshavare förvärvsarbeta och försörja
sig själv. Sedan tidigare använder staden en modell - benämnd Fler Föräldrar
I Arbete (FFIA) - för att stötta vårdnadshavare med försörjningsstöd eller
etableringsersättning till sysselsättning och egenförsörjning. Nämnden tilldelas
ansvaret för att driva modellen, i samverkan med socialnämnden Nordost, och
tillförs medel för att modellen ska kunna omfatta fler i målgruppen. Arbetet med att särskilt stötta unga män till sysselsättning ska fortsätta och ske i
samverkan med de nya socialnämnderna. Nämnden ska ha som ambition att
erbjuda alla ungdomar sommarjobb under det år som de fyller 17. För att öka
antalet tillgängliga sommarjobb ska nämnden söka samarbete med det privata
näringslivet och andra offentliga aktörer. För arbetslösa som bedöms stå mycket
långt från egenförsörjning ska nämnden arrangera Göteborgsjobb, som får
utgöra samlingsbegrepp för arbetsmarknadsanställningar i det kommunala
hägnet. Målet med Göteborgsjobb ska vara att erbjuda försörjning, praktisk
arbetslivserfarenhet, en möjlighet att utföra ett viktigt arbete och stegvis
kompetenshöjning.
I enlighet med sin lagstiftade roll som arbetslöshetsnämnd ska nämnden
driva samtliga sysselsättnings- och omställningsrelaterade projekt i staden,
och vid behov söka samverkan med de parter som nämnden bedömer är
lämpliga – såväl externa som interna. Den omorganisation som gjorts av
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Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet innebär stora konsekvenser för
nämndens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Den väletablerade Kompetenscenter-verksamheten, vars uppdrag är att rusta och matcha, förlorar delar
av sitt uppdrag i takt med att Kundval rusta och matcha (KROM) rullats ut i
samtliga landets kommuner under 2021. Det begränsade utrymme som finns
för offentliga aktörer i KROM-systemet innebär att nämnden noggrant behöver ompröva hur staden fortsatt ska kunna stötta sysselsättning och bekämpa
arbetslösheten. Detta bör rendera i en åtgärdsplan för hur nämnden kan
agera som stadens kontaktyta och förmedling gentemot KROM-aktörer, hur
Kompetenscenter-verksamheten kan omstruktureras och vilken organisation
förvaltningen behöver för att verka effektivt inom den nya lagstiftningen.
Den partsöverenskommelse som slutits och ligger till grund för regeringens aviserade lagförändringar avseende flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet
på arbetsmarknaden har ett stort fokus på löntagares kompetensutveckling.
Nämndens vana vid att ställa om, rusta och kompetenshöjda individer bör
kunna komma till god användning när reformerna implementeras. Under året
ska nämnden agera som samlande kraft kring omställning och, i tätt samarbete
med Göteborgs näringsliv, erbjuda omställningsutbildningar till löntagare som
omfattas av den nya partsöverenskommelsen.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska ta fram en åtgärdsplan för hur kommande reformer för arbetstagares omställning kan implementeras genom särskilda snabbspår i den kommunala vuxenutbildningen,
med ett utpräglat fokus på yrkeserfarna arbetslösa. I detta ingår att, i tät
samverkan med Göteborgsregionens kompetensråd, löpande ta fram nya
om- och fortbildningsspår. Nämnden ska också lansera välfärdsomställningsutbildningar för arbetssökande, där fokus ska ligga på att arbetslösa
med lång arbetslivserfarenhet från andra yrken ska kunna omskolas till
välfärdspersonal. Särskild finansiering avsätts för detta.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att planera
för och sjösätta landets första stora välfärdskompetenskliv, där välfärdspersonal erbjuds systematisk vidareutbildning och kompetenshöjning. Utbildningslyftet ska anordnas i samverkan med förskolenämnden, nämnden för
funktionsstöd och äldre- samt vård- och omsorgsnämnden.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska anordna yrkesväxlingsspår för personal inom staden som vill utbilda sig till ny yrkesbefattning.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska aktivt samarbeta med
nämnden för funktionsstöd och med Finsam för att stärka arbetet med att
fler funktionsnedsatta ska komma ut i arbete.

Uppdrag
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»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska, utifrån nya lagliga
förutsättningar, utreda hur den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kan
omstruktureras på ett sådant sätt att staden fortsatt kan verka effektivt som
arbetslöshetsnämnd. I arbetet ska Kompetenscenterverksamhetens framtid
analyseras särskilt. En framtida roll för nämnden som samordnade part för
stadens räkning ska stå i fokus.

»

Under 2022 ska Fler Föräldrar I Arbete-modellen, som särskilt stöttar
vårdnadshavare med försörjningsstöd och etableringsersättning till egenförsörjning, växlas upp väsentligt. Modellen ska drivas av nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, i tät samverkan med socialnämnden Nordost
Finansiering avsätts.

»

Insatser för att stötta unga män till sysselsättning ska öka, med ett tydligt
trygghetsfokus i arbetet.

»

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska, i samverkan med
relevanta aktörer i näringslivet, bedriva ett aktivt arbete för att möta de
kompetensomställningsbehov som finns i för staden viktiga branscher. Detta
i syfte att stimulera fortsatt utveckling och konkurrensförmåga för både företag och anställda.
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NÄMNDEN FÖR
DEMOKRATI- OCH
MEDBORGARSERVICE

uppdrag riskerar att urholkas när medborgardialogen läggs över på nämnder
och tjänstepersoner utan någon tydlig dialog mellan medborgare och deras
folkvalda och förtroendevalda.

Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna ska ha jämlika möjligheter till demokratiskt
deltagande och kunskap om sina rättigheter som konsumenter.

Analys
Skillnader i samhällsengagemang och politiskt deltagande är stora mellan olika
människor i Göteborg. Valdeltagandet är betydligt lägre i stadens socialt utsatta områden. Ojämlika förutsättningar till deltagande får följder för politiska
beslut och prioriteringar. Nämndens ansvar för medborgarkontor samt vissa
lokala råd och dialoger ger möjligheter för staden att stärka dialogen mellan
invånarna och deras politiska representanter. Sedan januari 2021 har nämnden ett större ansvar för fler demokratiuppdrag. Nämnden ska bland annat
upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur av lokala nav för att stärka den lokala
demokratin. Nämnden har också i uppdrag att bedriva ett ”proaktivt” demokratiarbete. I samband med de nya uppdragen växte nämnden i antal ledamöter
och ersättare, den interna byråkratin blev således större. Det är viktigt att de
ökade antalet uppdrag och ledamöter faktiskt leder till att staden når ut till fler
göteborgare och att fler göteborgare ges information och hjälp att tillvarata
sina demokratiska rättigheter. Stadens kontaktcenter är en central kanal för
att invånarna ska få korrekt information och komma i kontakt med politiska
beslutsfattare och tjänstepersoner. Antalet göteborgare som har kännedom om
kontaktcenter är i genomsnitt 47 procent enligt den senaste mätningen som
genomfördes 2020. Det innebär att 53 procent av göteborgarna inte har denna
kunskap. Här tror vi att flerspråkighet kan vara en viktig nyckel, behovet av
information på olika modersmål är stort i många av stadens områden.
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Covid-19-pandemin har försämrat läget på den svenska arbetsmarknaden och
Göteborg står inför en fortsatt ökning av arbetslösheten de kommande åren.
Något som kan leda till ökad utsatthet och minskat demokratiskt deltagande.
Samtidigt finns företag som profiterar på utsatta människor och erbjuder shopping på kredit, snabba sms-lån eller lockar med stora vinster på internetspel.
För den enskilde finns risk att hamna i djupa ekonomiska svårigheter, som särskilt låginkomsttagare har svårt att någonsin ta sig ur. Behovet av budget- och
skuldrådgivning kan öka i covid 19-pandemins spår samtidigt som kunskapen
om hur man som skuldsatt kan få hjälp av kommunen är fortsatt låg. Det överväldigande utbudet av tjänster och varor av varierande kvalitet ställer allt högre
krav på konsumentens medvetenhet och förmåga till kritisk granskning, vilket
slår olika hårt mot olika socioekonomiska grupper. Den omfattande privatisering av offentliga tjänster inom välfärdsområdet som genomdrivits i Sverige har
lett till ökad ojämlikhet och övervältrar ett stort ansvar på konsumenten. Som
kund förväntas du göra rationella val av skola, personlig assistans och hemtjänst. Ägarstrukturen bakom välfärdsbolagen är ofta svårgenomtränglig, vilket
gör det svårt att granska och jämföra bolagen utifrån kvalitet, arbetsmiljö, etik
och andra faktorer.

Kommunfullmäktiges inriktning
Nämndens löpande och proaktiva demokratiuppdrag ska utgå från befintliga
strukturer för beslutsfattande. Nämnden ska stärka och tillskapa arenor för invånarna att möta politiskt förtroendevalda för en fungerande medborgardialog.
Göteborgarna ska få information, råd och stöd för att tillvarata sina intressen,
delta i det demokratiska beslutsfattandet och bidra till utvecklingen av det
gemensamma lokalsamhället. Att ha kunskap om vad som händer i närområdet
och känna inflytande skapar trygghet.

Nämndens så kallade proaktiva demokratiarbete måste ha sin utgångspunkt i
befintliga strukturer för beslutsfattande för att stärka och tillskapa arenor för
invånare att möta politiskt förtroendevalda och uppmuntra fler att engagera sig
i partier. Den svenska demokratin utgår från politiska partier och de folkvaldas

Medborgarkontoren ska öka invånarnas kunskap om det lokala beslutsfattandet, skapa kontaktvägar mellan invånare och folkvalda och därigenom bidra till
att öka det demokratiska deltagandet. Medborgarkontoren ska utveckla politiska ytor för lokaldemokrati, säkra en samlad kunskap om lokala förhållanden
och samverka med andra nämnder, myndigheter och lokala aktörer. Nämnden
ska i samverkan med valnämnden arbeta aktivt för att höja stadens ojämna valdeltagande och öka medborgarnas kunskap om den kommunala demokratin.
Resurser ska riktas till människor och områden med lägst politiskt deltagande,
genom informationsinsatser på flera olika språk
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Stadens kontaktcenter ska vara invånarnas enkla väg för att komma i kontakt
med staden och få information. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med
stadens politiska beslutsfattare och svarsfrekvensen på samtal till staden ska öka.
Nämndens uppdrag som budget- och skuldrådgivare behöver bli mer känt för
allmänheten, och samverkan ska ske med andra nämnder för att lättare komma
i kontakt med människor och grupper som behöver rådgivning kring konsumentfrågor och privatekonomi. Nämnden har också en viktig uppgift att i den
återstart som vi nu påbörjat till en normal vardag, stötta andra nämnder och
bolag. Det handlar om stötta i att återuppta och stärka dialogen med göteborgarna och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och medborgarinflytande i nämndens verksamhet där medborgare och politiska representanter
kan mötas. Det ska ske bland annat genom att man på medborgarkontoren och
på andra relevanta platser eller digitala arenor skapar fasta strukturer för seminarier, kunskapsspridning, debatter och medborgadialog kring kommunpolitiska frågor. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med alla nämnder och
bolag som har behov av detta. Som ett led i en fungerande återstart behöver
också vaccinationsinsatserna fortsätta för att öka vaccinationsgraden i Göteborg, något som naturligt sker i samverkan med Västra Götalandsregionen
(VGR) också fortsättningsvis.
Nämndens arbete med konsumentrådgivning, och Smarta Kartan ska bidra till
att fler göteborgare tar del av stadens delningstjänster. Medvetna och hållbara
konsumtionsval ska inte vara beroende av socioekonomisk bakgrund utan det
ska vara möjligh för alla att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbar utveckling. Konsumentrådgivningen ska även omfatta tjänster inom
välfärdsområdet och nämnden ska tillhandahålla information om företagens
bolagsstruktur och ägarförhållanden, resultat och nyckeltal. Behoven av en
mötesplats för den sverigefinska nationella minoriteten, med språkligt och kulturellt utbyte och lättillgänglig myndighetsinformation, ska lösas inom ramen
för nämndens medborgarkontor. Nämnden blir också ansvarig för att inrätta
en mötesplats, ett så kallat regnbågshus, för hbtq-personer. Regnbågshuset är
en av åtgärderna i stadens plan för att förbättra livsvillkoren för alla hbtq-personer i Göteborg och är ytterst en demokratifråga, vilket gör att inrättandet
är en naturlig del av nämndens nya kärnuppdrag. Att göra regnbågshuset
känt, välbesökt och lämpligt anpassat till behoven, oavsett var i Göteborg som
hbtq-personer bor och lever, blir en viktig fråga för nämnden framöver. Här ska
ett stort fokus ligga på att i samverkan med representanter från olika delar av
hbtq-rörelsen ta fram en verksamhetsplan och målsättningar för verksamheten.
Detta i syfte att säkerställa att husets verksamhet ligger väl i linje med det som
rörelsen själva ser en stor efterfrågan på.
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Uppdrag

»

Nämnden för demokrati- och medborgarservice får i uppdrag att utveckla
marknadsföringen av nämndens skuld- och budgetrådgivning för ökad kunskap om verksamheten och för att komma fler till del.

»

Nämnden för demokrati- och medborgarservice får i uppdrag att utveckla
tjänster som erbjuder elever inom grundskolenämnden rådgivning i konsumentfrågor och privatekonomi för att stärka unga som samhällsmedborgare.

»

Nämnden får i uppdrag att stärka och utveckla stadens demokratiska dialoger genom att i kommunfullmäktige representerade partier alltid bereds
plats på utåtriktade arrangemang och andra externa demokratiaktiviteter i
nämndens regi.

»

Nämnden ska i samverkan med relevanta nämnder och bolag skapa förutsättningar för medborgarna, civilsamhället och det lokala näringslivet att
göra mer klimatsmarta och miljövänliga val för en bättre övergång till en i
cirkulär ekonomi.

»

Nämnden för demokrati- och medborgarservice tilldelas uppdraget som
ansvarig för åtgärden i Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
2017–2021 om att i samverkan med civila samhället inrätta en mötesplats,
ett regnbågshus, för hbtq-personer.
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NÄMNDEN FÖR
FUNKTIONSSTÖD

har den senaste tiden blivit sämre istället för bättre, samtidigt som konkurrensen
om kvalificerade medarbetare blir allt större. Stadens medarbetare är vår
främsta resurs i omsorgsarbetet. Det är viktigt att staden som arbetsgivare kan
erbjuda en god arbetsmiljö och strävar mot att hålla sjukskrivningstalen nere,
vilket också gynnar brukarna.

Kommunfullmäktiges mål
Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett
funktionalitet.

Kommunfullmäktiges inriktning

Analys
Lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om möjligheten att leva ett självständigt liv med lika rätt och möjlighet till jobb, skola,
bostäder och sjukvård. Det handlar om lika rätt till en bra fritid och till en
jämlik äldreomsorg. Det handlar ytterst om grundläggande mänskliga rättigheter. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller utvecklas
i arbetslivet ska slösas bort. En förutsättning för ett jämlikt Göteborg är att
personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra att leva
ett gott och meningsfullt liv. Fortfarande har personer med funktionsnedsättning en sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre inkomster, sämre förankring
i arbetslivet och deltar i mindre utsträckning i sociala, kulturella och politiska
sammanhang. Vi vet att det idag finns en ökad risk för fattigdom för personer
med funktionsnedsättning och det finns också en ökad risk för psykisk ohälsa.
Möjligheten att tillvarata rättigheter ser också mycket olika ut beroende på
i vilken kontext en person med funktionsnedsättning person befinner sig i
övrigt. Det finns exempelvis indikationer på att barn i stadens utsatta områden
inte har samma tillgång till stöd som många andra barn. Det är en allvarlig
utveckling.

För att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att nå full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor ska funktionshinderperspektivet
inkluderas i alla politikområden. Funktionsstödsområdet ska inte reduceras
till att handla om endast insatser och stöd. Nämnden ska arbeta med att skifta
fokus från att funktionsrättsfrågan enbart uppfattas som en omsorgsfråga och
frågan ska vidgas till att handla om samtliga politikområden. Nämnden ska
samarbeta med övriga nämnder i staden för att säkerställa ett funktionsstödsperspektiv i beslut och verksamhet. Nämnden ska utveckla samarbetet med
brukarorganisationerna för att öka delaktigheten av funktionsrättsrörelsen i
stadens arbete.
Funktionsrättsperspektivet ska beaktas i alla stadens verksamheter och nämnden ska arbeta för att det inkluderas i alla områden. Nämnden ska aktivt samarbeta med övriga nämnder och bolag så att tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning förbättras i byggnader, transportmedel, lokaler inom
skolor, bostäder, vårdinrättningar samt på arbetsplatser och på vägar.

En kvalitativ och hållbar service till personer med funktionsnedsättning bygger
på att medarbetare inom verksamheterna trivs och stannar kvar på sitt arbete,
vilket ökar kvaliteten i utförandet av omsorgen. Villkoren inom omsorgsyrkena

Arbete ger förutsättningar för delaktighet, inte minst ekonomiskt och socialt.
Möjligheter till delaktighet och arbete ska gälla alla, oavsett funktionsnedsättning. I ett inkluderande och hållbart samhälle arbetar alla som kan och möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få jobb i staden ska kraftigt
förbättras. Nämnden ska särskilt fördjupa och utveckla samarbetet med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och med Finsam för att främja
ett deltagande av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
Nämnden ska arbeta med att identifiera och arbeta vidare med de åtgärder som
leder till ökat självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Brukarperspektivet ska vara ledande och fokus ska ligga på det
som ger bäst resultat och förhöjer livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ska starta ett utvecklingsarbete angående nämndens
synpunktshantering. Detta ska ske i samverkan med funktionsrättsrörelsen och
syftar till att höja kvaliteten och inflytandet i verksamheten för brukarna.

Nämnden för funktionsstöd
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Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är ofta utsatta för flerfaldig
diskriminering. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar får idag ta ett
orimligt stort ansvar, exempelvis för att samordna insatser från stadsdel och
myndigheter. Bristen på boenden med särskild service förvärrar situationen.
Det är i hög grad samhällets bristande tillgänglighet, och inte funktionsnedsättningen i sig, som skapar sämre livsvillkor för gruppen. Det finns en brist på
korttidsplatser avseende psykiatri, vilket i sig skapar sämre villkor, och som även
genererar kostsamma betaldagar till sjukvården.
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Det är ett problem att personer med komplexa behov blir slussade runt mellan
stadens olika nämnder vilka alla har sina egna budgetar. I vissa fall råder en
problematik kring gränsdragning om vilken nämnd som ska ta kostnaden.
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För att förbättra kvaliteten i verksamheten för både brukare och medarbetare
ska ett språktest införas vid nyanställningar inom stadens funktionsstödsverksamheter och ett språklyft som kompetenshöjande insats för befintliga medarbetare ska genomföras utifrån behov. Tillräckligt goda språkkunskaper i
svenska är helt avgörande i ett arbete med personer som har kognitiva svårigheter eller andra funktionsnedsättningar som gör en tydlig kommunikation
särskilt viktig.

Valfriheten inom stadens dagliga verksamhet ska öka och det är den enskildes
egna önskemål som ska stå i centrum. Lagen om valfrihet, LOV, innebär dock
stora negativa konsekvenser för brukare och medarbetare och ska avvecklas
inom daglig verksamhet. Vinstuttag innebär slöseri med de kommunala skattemedlen och går ut över den resursintensiva verksamhet som nämnden bedriver.
Anslagna medel ska istället användas för att utveckla valfriheten och kvaliteten
inom stadens egen verksamhet.

Arbetsmiljön inom funktionsstödsverksamheterna ska förbättras och medarbetares inflytande över sin arbetssituation ska öka. Nämnden ska inleda ett
kraftfullt arbete för att få ner de höga sjuktalen. Detta arbete ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna. Medel anslås för att höja lönerna och
förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt för att genomföra
en låglönesatsning för de yrkesgrupper i förvaltningen som har lägst medianlön. Heltidsmåttet för nattarbete minskar till 33 timmar under året. Nämnden ska särskilt arbeta med att säkerställa ett nära ledarskap och en stabil och
hållbar bemanning. Möjligheten till kompetensutveckling för medarbetare ska
säkerställas av nämnden. Nämnden ska verka för att personalen ska känna sig
trygga på jobbet, i utsatta och särskilt utsatta områden inkluderat. Ensamarbete
nattetid ska inte förekomma. Personalen ska därtill kunna vara säkra på det
faktum att ifall de slår larm om hot och otillåten påverkan så ska deras oro tas
på allvar och hanteras. Inga tendenser till tystnadskultur ska förekomma.

Stadens arbete med att utveckla välfärdsteknik ska vara inriktat även mot funktionsstödsverksamheter. Detta är viktigt både ur ett brukar- och medarbetarperspektiv. Brukare inom stadens funktionsstödsverksamhet ska ha möjlighet
att tillgodogöra sig digitalisering och välfärdsteknik på lika villkor som andra.

Stödinsatser för personer med funktionsnedsättning ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor med funktionsnedsättning ska fullt ut ha möjlighet att
delta i samhället. Informationsinsatser till människor med funktionsnedsättning om grundläggande rättigheter ska genomföras på olika modersmål. Ett
jämlikhetsperspektiv ska genomsyra nämndens arbete. Förutsättningarna för
personer med funktionsnedsättningar ser mycket olika ut i olika delar av staden. Detta gäller särskilt barn och unga där barn och deras föräldrar har mycket
olika förutsättningar att få del av insatser. Detta ska särskilt uppmärksammas av
nämnden. Staden ska leva upp till riktlinjen för individuellt stöd till personer
med funktionsnedsättning där rätten till en socialsekreterare är fastställd.
Nämnden ska stärka arbetet kring hur personalen kompetensutvecklas i att
upptäcka våld och dess olika uttryck. Nämnden ska vidare införa en rutin för
hur personalen ska upptäcka, och agera vid misstanke om, våld och våld i nära
relationer hos kommunens brukare inom funktionsstödsverksamheten. Nämnden ska även införa screening-processer inom funktionsstödsverksamheten för
att på bästa sätt upptäcka våld och våld i nära relationer.
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Nämnden för funktionsstöd ska, i samverkan med nämnden för Intraservice,
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till informationsoch kommunikationsteknik, digitalisering och välfärdsteknik på lika villkor
som andra.
Medvetet fusk inom assistansen hotar legitimiteten i systemet och drabbar
såväl personal som brukare. Enligt statliga utredningar och forskningsrapporter
bedöms det medvetna fusket ha minskat under de senaste åren, men fortsatt
ligga på en relativt hög nivå om 5–6 procent av de samlade kostnaderna. Under
året påbörjar kommunstyrelsen och nämnden för funktionsstöd ett gemensamt
arbete för att kartlägga och motverka förekomsten av fusk, i tät samverkan med
rättsvårdande myndigheter, och med särskilt fokus på det fusk som bedrivs av
organiserad brottslighet eller klanbaserade kriminella nätverk. Förvaltningen
behöver ständigt arbeta för att hitta eventuella brister i systemet.
Nämnden ska verka för barn och ungas rätt till en bra fritid, sprida information
om vilka verksamheter som finns att tillgå och utveckla nya möjligheter till
fritidssysselsättning i samarbete med socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden samt andra relevanta nämnder och kommunala bolag. I sviterna
av pandemin har många drabbats av isolering och ensamhet, vilket behöver
adresseras. Barnkonventionen är svensk lag, vilket tydligt ska avspeglas i beslut
och verksamhet som rör barn med funktionsnedsättning. Barnets bästa ska vara
i centrum vid beslutsfattande som rör barn.
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Uppdrag

»

Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att genomföra en fördjupande
utredning kring hur resurser kan frigöras genom ett minskat medvetet fusk
inom assistansen.

»

Nämnden för funktionsstöd ska, i samverkan med socialnämnderna och
idrotts- och föreningsnämnden, förstärka och utveckla möjligheter till bra
fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättning.

»

»

Nämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna och äldre samt
vård- och omsorgsnämnden se till att förvaltningen lever upp till stadens
riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning om
att den enskilde ska möta en socialsekreterare som ansvarar för utredning
och beslut enligt LSS och/eller SoL, gällande personens hela behov av stöd
utifrån funktionsnedsättningen.
Nämnden ska, i samverkan med kommunstyrelsen och i samverkan med
funktionsrättsrörelsen, inklusive nämndens nyinrättade råd för funktionsstödsfrågor, utreda frågan om nära samråd med och aktiv involvering av
funktionsrättsrörelsen i beslutsprocessen som berör funktionshinderfrågor.
I utredningen ska en utvärdering av nuvarande samråd ingå. Nämndens eget
funktionshindersråd ska involveras i arbetet.

NÄMNDEN FÖR INKÖP OCH
UPPHANDLING
Kommunfullmäktiges mål
Kostnaden för inköp och upphandlingar ska minska.

Analys
Göteborgs Stad har länge bevisat att kommuner kan ställa långtgående miljömässiga, tekniska och sociala krav vid upphandling. Bland annat har Göteborgs
Stad implementerat modellen för social hänsyn för att utveckla upphandlingar,
tagit fram en modell för arbetsrättsliga villkor och följer aktivt upp etiska krav
även utomlands.
Upphandlingsverktyget utgör ett viktigt redskap för att uppnå stadens högt
ställda klimatmål. I många städer, såväl i Sverige som i utlandet, används krav
inom offentliga inköp och upphandlingar för att minska utsläpp och klimateffektivisera verksamheter.
Att ställa sociala krav inom upphandling kan förbättra medborgarnas
livssituation och bidra till att hålla ihop staden. Inköp och upphandlingar som
genomförs utifrån ett jämlikhetsperspektiv är viktiga för att öka jämlikheten i
hela Göteborg. En avgörande del i ett jämlikhetsbaserat, ansvarsfullt och socialt
kravställande tillvägagångssätt är att motverka inköp och upphandlingar som
kan leda till försämrade löner och villkor för löntagare. Den nationella lagstiftningen på upphandlingsområdet sätter dock vissa hinder för möjligheten att
bedriva en fullt ut löntagarvänlig inköps- och upphandlingspolitik. Här har
Göteborgs Stad visat att det går att ställa omfattande krav även inom ramen för
lagstiftningen – med goda resultat.
Under fjolåret uppdagades missbruk av ramavtal inom bland annat avtalsområdet juridik. När offentliga aktörer i hög utsträckning tvingas förlita sig
på upphandlade privata aktörer – oftast med vinst som främsta motiv – för att
kunna utföra grundläggande tjänster kommer försök till fusk och fiffel att uppstå. Medborgare har att förvänta sig en rigorös kontroll över skattepengarna.
Lärdomarna från dessa avslöjanden, och den efterföljande juridiska processen,
kommer att bli naturliga delar i allt upphandlingsrelaterat arbete.
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Omvärldsanalys visar att andra offentliga institutioner förmår effektivisera
sina inköp och upphandlingar med flera procent årligen utan att minska på
kvalitet, hållbarhet eller sociala krav. Göteborgs Stad har en årlig inköpsvolym
om ungefär 23 miljarder kronor. Göteborgs Stad har infört kategoristyrningsmodellen som ett medel för att samordna och effektivisera de samlade inköpen
i såväl förvaltningar som bolag. Det finns stora effektiviseringar att göra inom
ramen för detta arbete – effektiviseringar som bedöms kunna få intensifierad
kraft under de tre kommande budgetåren. Detta utrymme kan användas
kommunalekonomiskt, i syfte att minska den totala kostnadsvolymen, eller
för att möjliggöra ökat utrymme för den första linjens personal och välfärdsproduktion. Sammanfattningsvis kräver effektiviseringar av denna kaliber en
professionell tjänstemannakår, stark politisk kontroll och gedigen uppföljning
av såväl samlade som lokala inköp och upphandlingar.

Kommunfullmäktiges inriktning
Effektiv inköpssamordning förbättrar resursutnyttjandet i hela Göteborgs Stad.
Samordningsvinster i inköpsprocessen möjliggör höjd kvalitet i välfärden. Med
tydlig kontroll över den samlad inköpsvolymen om mer än 23 miljarder kronor
kan stora ekonomiska resurser frigöras till välfärdsuppdraget. Nämnden för inköp och upphandling ska leda, driva och förverkliga kategoristyrningsmodellen
och den samordnade inköpsprocessen för hela stadens räkning. Det är avgörande att den inköpstunga bolagssfären deltar fullt ut i arbetet. Målet är att redan
under 2022, 2023 och 2024 kunna genomföra stora besparingar på stadens
samlade inköp- och upphandlingsvolym. Under 2022 ska såväl kategoristyrningsmodellen som samordnade inköpsprocesser vara fullt implementerade. För att skyndsamt intensifiera införandet av modellen anslås särskilda
resurser till nämnden för ändamålet.
Upphandlingsverktyget får inte under några omständigheter medverka till
löne- eller villkorsdumpning för löntagare i Göteborg eller någon annanstans.
Upphandlingspolitikens vinster ska komma alla medborgare till del. Modellen för arbetsrättsliga villkor ska under året successivt implementeras inom
riskutsatta branscher, med bygg- och anläggningssektorn som första större pilotprojekt. Nämnden ska fortsatt bedriva ett aktivt arbete gentemot utländska
leverantörer och under leverantörer och ställa höga etiska krav. Arbetet med
modellen social hänsyn ska fortsätta och leda till att arbetslösa göteborgare
kommer i arbete.

Missbruk av ramavtal och andra upphandlade tjänster ska stoppas genom
förstärkta rutiner, mer frekventa fakturakontroller och förstärkt inköpskompetens i hela staden. Beställande nämnd har dock ett stort ansvar för att själva
granska fakturor innan attesteringsprocessen slutförs. Nämnden ska leda detta
arbete för hela stadens räkning. I alla fall där missbruk upptäcks ska lagens
fulla tolkningsutrymme användas för att häva gällande avtal och utesluta
företaget från kommande upphandlingar. När missbruk befaras, men inte kan
konstateras juridiskt, ska nämnden omedelbart frysa avropsmöjligheter och
genomföra djupgående kontroll. Först efter genomgången utredning kan avrop
från ramavtal åter genomföras. I syfte att stötta övriga delar av den kommunala
verksamheten ska nämnden erbjuda spetsutbildningar för höjd beställar- och
inköpskompetens.
Såväl Göteborgs Stad som leverantörer i det privata näringslivet tjänar på ett
välfungerande, nära och flexibelt samarbete. Stora, medelstora och små företag
ska ha möjlighet att leverera produkter och tjänster till Göteborgs Stad. Staden
ska kontinuerligt och i nära dialog med samhällsengagerade leverantörer arbeta
för att utveckla nya, innovativa samarbetsformer med mervärden utöver den
direkta inköpsprocessen. Möjligheten att certifiera socialt medvetna leverantörer inom det lokala näringslivet ska utredas under året.

Uppdrag

»

Nämnden för inköp och upphandling ska utveckla och implementera kategoristyrningsmodellen och gemensamma inköpsprocesser för hela stadens
räkning. Uppdraget ska vara fullt implementerat under sista kvartalet 2022.

»

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att vidareutveckla Göteborgs Stads modell för arbetsrättsliga villkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal. Under året ska modellen, i samverkan med AB Framtiden,
genomföras inom bygg- och anläggningsbranschen. Modellens implementering ska följas upp och återrapporteras till nämnden kontinuerligt.

»

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att erbjuda specialiserad inköps- och upphandlingskompetens till nämnder och styrelser som är
i behov av detta. Nämnden ska också anordna utbildningar i syfte att höja
beställarkompetensen i hela staden.

Generellt ska Göteborgs Stad arbeta för ett minskat klimatavtryck och vara
ledande i den tekniska klimatomställningen. Vegetariska alternativ ska alltid
erbjudas och kött som serveras ska i största möjliga mån vara ekologiskt eller
närproducerat. Hänsyn ska tas till djurskydd. Rödlistad fisk och skaldjur ska
inte serveras. Produkter som upphandlas ska i högre andel vara miljömärkta.
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som pandemin resulterat i. För att kunna svara upp mot den digitala utvecklingen måste stadens interna service ligga i framkant. De digitala verktygen är
tänkta att underlätta för stadens välfärdsanställda i deras arbete. Idag ställer de
många gånger till problem. Undersökningar visar att den digitala infrastrukturen i staden ligger på en relativt hög kostnadsnivå, utan att uppfattas leverera de
lösningar som medborgare, brukare och personal förväntar sig.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges inriktning

Den interna digitaliseringen ska underlätta och
effektivisera arbetet för stadens personal.

Analys
Intraservice har de senaste åren genomgått ett genomgripande och omfattande
förändringsarbete i syfte att återvinna det förtroende som brister i ledarskap
och styrning i nämnden tidigare orsakat. Nämnden har därtill fått en rad nya
uppdrag, vilket gör att nämnden behöver tid och resurser för att komma ikapp.
Kompetensförsörjning är dock fortsatt en stor utmaning i det arbetet. Det
borgerliga styrets omorganisering och övergripande ansvarsförflyttning av IToch digitaliseringen till stadsledningskontoret medför ytterligare utmaningar
inom kompetensförsörjningen när nämnden för Intraservice blivit mer av en
utförare. Vi ser också risker i att specialkompetens inom IT-förvaltningen kan
komma att flytta till andra förvaltningar med anledning av denna omorganisering. Det är viktigt att välfärden inom vård, skola, omsorg och funktionsstöd
kan leverera den kvalitet som göteborgarna och välfärdspersonalen har rätt till
med hjälp av digitala verktyg.
Digitaliseringen i samhället sker i allt snabbare takt och ställer högre krav på
stadens förmåga att leverera, effektivisera och kvalitetssäkra sina IT-system. Det
är lika mycket en fråga om service som om IT-säkerhet och integritetsskydd
för stadens medborgare. Här finns en tydlig konfliktyta mellan stadens och
privata företagsintressen, där allmänhetens intressen av integritet alltid måste
prioriteras. Pandemin har ytterligare snabbat på digitaliseringen och bidragit
till att behovet av digitala lösningar på många arbetsplatser inom kommunen
ökat. Många förvaltningar inom staden hanterar sekretessbelagda uppgifter
och många möten är av konfidentiell karaktär. Det ställer i sin tur ännu högre
krav på IT-säkerhet och rätt kompetens för att navigera i en snårig terräng
bestående av behovet av digitala lösningar för att säkerställa att arbetsplatsens
verksamhet kan fortlöpa. Behovet av tjänster med säker datalagring och en
högt klassad säkerhetsnivå är därför stor och de båda behoven borde inte ha ett
motsatsförhållande. Här är rätt kompetens avgörande för att kunna göra säkra
avvägningar och för att kunna utveckla och tillvarata de förändrade arbetssätt
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För att stärka det förändringsarbete som pågår måste den interna kommunikationen såväl som kommunikationen mellan nämnden, stadsledningskontoret
och stadens övriga verksamheter förbättras. I syfte att nämnden ska klara av
att leverera de lösningar som är önskvärda utifrån de behov som finns. Det är
viktigt att Intraservice i samverkan med stadsledningskontoret drar nytta av
och implementerar lärdomar och erfarenheter på det digitala området som
framkommit under pandemin. De kommunala arbetsplatserna måste stå väl
rustade för framtidens hybridmöten, digitaliserade träffar samt kunna leverera
på behovet av allt fler säkra och digitala verktyg. Digitaliseringens möjligheter
ska tillvaratas och utvecklas så att Göteborg ges goda förutsättningar att vara
både en attraktiv och hållbar stad samt arbetsgivare utifrån de tre hållbarhetsaspekterna.
Just nu pågår arbetet med omfattande översyn av stadens digitaliserings- och
IT-styrning inom kommunstyrelsen och stadsledningskontoret. Det är viktigt
att den anpassas till de nya behov av digitala tjänster som framkommit under
pandemin. Det är också viktigt att säkra att staden fortsätter ha den digitala
kompetensen inom Intraservice i stadens kommande nya styrmodell. Enligt
den nya översynen förblir Intraservice ansvarig nämnd för stadens gemensamma digitala infrastruktur och det är viktigt att nämnden verkar för att detta
ändamål efterlevs. Det är också viktigt att perspektiven kring säker datalagring
och behovet av digitala lösningar med hög säkerhetsklassning belyses i denna
plan, genom att stadens och nämndens ansvar och roller preciseras och genom
att en risk- och sårbarhetsanalys presenteras på ett tydligt och konkret sätt.
Nämnden ska kännetecknas av transparens i sitt beslutsfattande. Förvaltningen
ska genomgående ställa höga krav på såväl den egna organisationen som på
externa leverantörer. Som ett led i förändringsarbetet måste även kompetensförsörjningen säkras. Nämnden ska därför satsa på kompetensutveckling för
redan anställd personal, och arbetet med konsultväxling där konsulter ersätts
av anställd personal med rätt kompetens ska fortsätta. Nämnden ska ha bättre
översikt över stadens inköp av konsulttjänster på digitaliseringsområdet. För
nämndens förtroende gentemot medborgare, medarbetare och andra aktörer
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får det aldrig råda någon tvekan om att det förändringsarbete som inleddes
2018 – där styrning, ledning och kontroll över förvaltningens arbete förstärktes – ska fortsätta utvecklas. Göteborgs Stads samlade IT- och digitaliseringskostnader ska minska.

Uppdrag

»

Nämnden för Intraservice ska säkerställa att IT-support för stadens medarbetare håller öppet dygnet runt och alla dagar i veckar. Fokus ska särskilt
ligga på att ge stöd till välfärdsverksamheter.

Det finns stor potential i att utveckla, effektivisera och samordna IT-systemen.
Uppdraget och mandatet att driva konsolidering av IT-tjänster och digitalisering måste vara väl förankrat i stadens verksamheter, För att lyckas med det
måste förvaltningarna och bolagen ha förtroende för nämndens förmåga att
leverera tjänster som motsvarar göteborgarnas och stadens behov. Arbetet måste präglas av en tydlig förutsägbarhet för göteborgarna såväl som för förvaltningarna, i synnerhet när beställarfunktionen av IT- och digitaliseringstjänster
kommer att förflyttas till de nya mer centrala nämnderna för sociala frågor,
äldreomsorg och funktionsstöd. Ett sammanhållet IT-system för inköp och
upphandling behövs för att öka synergieffekterna. Kostnadseffektiviteten ska
dock inte vara det enda som premieras. Kvalitet, god service och hög informationssäkerhet är fortsatt viktiga komponenter i nämndens inriktning.

»

Nämnden för Intraservice ska för hela stadens räkning leda arbetet med
systematiska insatser för att konsolidera och rationalisera IT-hanteringen
inom staden i syfte att sänka utdebiterade kostnader. Nämnden ska också
väsentligt minska kostnaden för stadens IT-licenser.

»

Nämnden för Intraservice ska säkerställa att hela kommunen har tillgång till
nödvändig digital infrastruktur.

I takt med den allt snabbare utvecklingen på digitaliseringsområdet ska
kommunen erbjuda göteborgare bättre digital service inom välfärden utifrån
människors olika socioekonomiska förutsättningar, språkkunnighet och ålder.
På samma sätt ska nämndens externa kommunikation vara användarvänlig. Det
ska vara lätt för göteborgarna att tillskansa sig information och kommunicera
med stadens verksamheter i olika syften, som till exempel vid ansökningsförfaranden.
God service är även viktigt för staden som attraktiv arbetsgivare. Digitaliseringens möjligheter ska öka användarvänligheten och vara till för att avlasta
personalen i deras arbetsuppgifter, på så sätt kan kvaliteten och effektiviteten
i stadens verksamheter höjas. Nämnden ska i samverkan med andra berörda
nämnder, förvaltningar och bolag verka för att stadens digitala tjänster främjar
goda arbetsvillkor. Under året ska IT-support för välfärdsteknik förstärkas
med mer resurser, riktade till stadens medarbetare, i syfte att kunna hålla öppet
dygnet runt.
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PARK- OCH
NATURNÄMNDEN

på flera nämnder och bolag, skapar styrnings-, samordnings- och effektivitetsproblem. En nämnd med samlat ansvar, tillräckliga resurser och tydligt mandat
kommer att innebära en bättre hantering av stadens gaturenhållningsarbete.

Kommunfullmäktiges inriktning

Kommunfullmäktiges mål
Stadens offentliga rum ska vara vackra, trygga och
tillgängliga.

Analys
Göteborg är på många sätt en stad där levnadsvillkoren skiljer sig åt beroende
på var du bor. Det är ett socioekonomiskt problem som också återspeglar sig
i utformningen av och kvaliteten på de offentliga rummen. Den upplevda
otryggheten i Göteborg har ökat över tid, särskilt bland äldre. Känslan av
otrygghet är som högst i socioekonomiskt utsatta områden. Eftersatta stadsrum och nedgångna gatumiljöer bidrar till att förstärka känslan av otrygghet i
stora delar av staden, inklusive de mest centrala platserna. En stor utmaning för
nämnden ligger i att skapa en trivsam och tillgänglig stad för alla göteborgare
under den omfattande expansionsfas som staden befinner sig. Det ställer nya
krav på skötsel, underhåll och tillskapandet av stadsmiljöer för att staden ska
upplevas som trygg, ren och välskött året runt. Det gäller inte minst i centrala
staden där det finns omfattande problem med kriminalitet och otrygghet. Utformningen av offentliga miljöer är avgörande för den upplevda tryggheten och
kan också ha en direkt påverkan på olika former av brottslighet, som våldsbrott
och droghandel.
Göteborg måste bli en renare stad med mindre nedskräpning. Det är viktigt både för tryggheten och miljön. Stadsrevisionen har kritiserat stadens
gaturenhållning och finner brister i ansvarsdelningen och organiseringen av
gaturenhållningen. Ansvaret för skötsel och renhållning av mark finns hos flera
nämnder och bolag vilket orsakar otydlig styrning, bristande samordning och
ineffektivitet.
Det pågår även en översyn av Göteborgs Stads facknämndsorganisation. Kommunstyrelsen har beslutat om inriktningen för det fortsatta arbetet med översynen. Om den föreslagna inriktningen genomförs kommer en särskild nämnd
med ansvar för kommunens mark bildas. Om den föreslagna inriktningen
genomförs kommer en särskild nämnd med ansvar för kommunens mark bildas.
Den nya nämnden kommer bland annat att överta det ansvar för skötsel och
renhållning av mark som i nuläget finns hos trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden. Den rådande fördelningen, med delat ansvar
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Stadens offentliga rum ska vara vackra, trygga och tillgängliga för alla oavsett
socioekonomiska förutsättningar eller funktionshinder. Särskild hänsyn ska
därför tas till enkelt avhjälpta hinder i våra offentliga rum och fysiska hinder
ska byggas bort. Utemiljöerna ska ha likartad standard oavsett dess geografiska
placering, de ska vara välskötta och trygga, såväl i centrum som i alla andra
stadsdelar. Stadens stadsdelsparker, som Positivparken i Frölunda, är bra exempel på hur detta kan göras. Nämnden bör därför spela en aktiv roll i stadens
fortsatta trygghetsarbete, genom att påverka sådant som nämnden har direkt
rådighet över, som exempelvis funktionell och nedåtriktad belysning av allmänna platser. Nämnden ska därför fortsatt också spela en aktiv roll i arbetet med
Trygg i Göteborg, genom såväl sysselsättningsåtgärder som insatser för ökad
skötsel och trygghet. En viktig trygghetsskapande åtgärd är att stadens buskage
hålls efter, för ökad öppenhet och överblick. Närhet och tillgång till attraktiva
grönområden, parker och lekparker ska vara jämlikt fördelad över staden.
Skötseln av gemensamma ytor bör därför utgå ifrån både välbesökta platser i
staden såväl som de som tidigare varit eftersatta. Samverkan med de planerande
nämnderna måste förbättras och nämndens arbete ska till stor del syfta till att
tillgängliggöra staden under expansionsfasen genom att tillskapa attraktiva
ytor där människor trivs och känner sig trygga. I park- och naturnämndens
grundläggande uppgifter ligger att säkerställa tillgången till gemensamma
ytor i staden, där människor kan mötas och aktivera sig utan att konsumera, i
den fortsatta utvecklingen av stadsmiljön. Park- och naturnämnden ska också
garantera göteborgarnas tillgång till befintliga naturreservat och rekreationsområden i hela staden. Plaskdammen vid Mariaplan i Majorna är populär och
används av besökare i hela staden. Fler platser för plaskdammar ska utredas, och
ska kunna användas av annan spontanidrott när badsäsongen är över.
Den pågående facknämndsöversynen kring de planerade nämnderna pekar på
en ny nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till stadens
markfrågor. Det är av stor vikt att omorganiseringen leder till bättre styrning
och samordning av stadens renhållningsarbete.
Det är viktigt att offentliga toaletter, av samma höga kvalitet, anläggs och
underhålls i hela Göteborg. Stadens offentliga toaletter ska vara hygieniska,
tillgängliga, trygga och bli fler till antalet.
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Offentliga toaletter är viktiga ur ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv. Offentliga toaletter kan behövas avgiftbeläggas för att bidra till att de
nyttjas på rätt sätt, men det är då under förutsättning att tillräckliga betalningsalternativ finns så detta inte i sig skapar en otillgänglighet.

SOCIALNÄMNDER
Kommunfullmäktiges mål
Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

Uppdrag

»

Park- och naturnämnden får i uppdrag att genomföra en särskild satsning på
att lyfta nedgångna miljöer i utsatta områden.

»

Park- och naturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för att inrätta fler plaskdammar för barn i andra delar av staden än den
befintliga i Majorna.

Analys
De senaste decennierna har ojämlikheten ökat i Göteborg, precis som i resten
av västvärlden. Ett bristande ansvarstagande på statlig nivå har kraftigt minskat
välfärdsfinansieringen och vältrat över stora sociala kostnader på kommunerna.
Flyktingkrisen och den skeva geografiska fördelningen av mottagandet har
ytterligare förvärrat de sociala problemen för ansvarstagande kommuner som
Göteborg.
Skillnaderna i livsvillkor och hälsa växer kontinuerligt i vår stad. Den ökande
ojämlikheten är det största strukturella samhällsproblem som politiken har att
förhålla sig till. I sviterna av pandemin har isolering och därmed ensamheten
ökat bland medborgarna i staden. Den utbredda psykiska ohälsan behöver
adresseras.
Pandemin har varit ett hårt slag mot ekonomin och därmed sysselsättningen,
med ökad arbetslöshet som följd. Nu ser prognosen något ljusare ut och en
återhämtning av ekonomin kan skönjas. Arbetslösheten förväntas därför sjunka
något, vilket kan ha inverkan på behovet av försörjningsstödet och sociala
insatser. Det är fortsatt viktigt att göteborgarnas behov av detta tillgodoses,
inte minst för den grupp som varit arbetslösa en längre tid redan innan pandemin, men också för de som blev av med sitt arbete under denna period. Det är
viktigt att alla som kan arbeta, också ska arbeta. Det ska noteras att regeringens
arbetsmarknadspolitik under pandemin, med satsningar på a-kassa och korttidspermitteringar, har påverkat nivån på försörjningsstödet i positiv riktning.
Den sociala problematiken ökar i många av stadens områden och orsakas
många gånger av ett relativt litet antal individer som ingår i destruktiva grupperingar eller klaner. Förtyckande klanstrukturer och parallellsamhällen där
människor inte känner sig delaktiga och inte har möjlighet att själva fatta beslut
och påverka sin tillvaro är ett är ett växande problem i staden och drabbar ofta
redan utsatta områden. Strukturerna påverkar hela stadsdelar och människors
vardag och dess sociala påverkan blir påtaglig. Ofta är problematiken relaterad
till hedersstrukturer. Hedersstrukturer som fenomen behöver motarbetas med
full kraft med insatser från staden. Ett element som ingår i detta, och som behöver bemötas med upplysning och information, är kusingifte. Dessa äktenskap
är ofta arrangerade under påverkan eller direkt tvång. Upplysning är viktigt ur
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både socialt och folkhälsoperspektiv, där en tydlig signalering av riskerna ökar
möjligheten att säga nej för den vars familj vill att en individ gifter sig med en
nära släkting.
Även förekomsten av tvångsgifte är en komponent i dessa hedersstrukturer där
det krävs åtgärder. Här behövs både sociala insatser och insatser kopplade till
skola för att nå den målgrupp som riskerar att giftas bort.
Stadens personal som verkar inom det sociala området vittnar om att hot och
otillåten påverkan drabbar dem på arbetsplatsen, vilket tyder på en allvarlig
situation, inte minst i utsatta och särskilt utsatta områden.
Det finns svårigheter med att rekrytera familjehem som kan stötta de barn som
inte har möjlighet att bo hos sina egna föräldrar. Familjehemmen är en viktig
komponent för att även de barn som har föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa
eller som av någon annan anledning inte kan ta hand om sina barn, också ska få
en trygg uppväxt. Detta är en viktig jämlikhetsaspekt.

Kommunfullmäktiges inriktning
Arbetet för att skapa en jämlik stad ska vara det överordnade målet för stadens
verksamhet. Det strategiska arbetet med Jämlik stad måste alltjämt genomsyra
verksamheterna i socialnämnderna inriktning.
De nya socialnämndernas arbete ska inriktas mot att ge stöd, förebygga sociala
problem, minska skillnader i hälsa och skapa jämlika livsvillkor. Att främja
folkhälsan är en viktig del i detta. Göteborg ska vara en jämlik, tillgänglig och
inkluderande stad där alla kan delta på lika villkor. Socialnämnderna ska bygga
vidare på stadens jämlikhetsarbete enligt programmet för Jämlik stad. Nämnderna ska samarbeta med varandra för att sprida kunskap om effektiva metoder
och öka likabehandlingen av göteborgarna. Arbetet med utökade hembesök
ska stärkas, inom vilket socialtjänsten tillsammans med BVC besöker förstföderskor i utsatta och särskilt utsatta områden.
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stadsområdet under helgkvällar för att bidra till en ökad vuxennärvaro och
trygghet, ska spridas till samtliga socialnämnder.
Socialnämnderna ska i högre utsträckning finansiera sociala insatser i anslutning till grundskolan som inte är direkt kopplade till skolans kunskapsuppdrag.
Socialnämnderna ska verka för att det ska finnas socionomer ute på skolorna i
utsatta och särskilt utsatta områden. Socionomerna ska ha sina anställningar i
socialtjänsten och kunna fatta beslut kring individer där man har farhågor om
att personen ska falla in på den kriminella banan. Det ska vara ett tillitsskapande och förebyggande arbete så att man når föräldrarna till dessa barn tidigt.
Samarbete ska ske med elevhälsoteamen. Genom satsningen så stärks arbetet
inom SSPF och innebär att man kan fånga upp även de yngre barnen som är i
riskzonen för att hamna i en kriminell miljö.
Det ska finnas ett särskilt fokus på att få vårdnadshavare i arbete, vilket alltid
gynnar barnen. Socialtjänsten behöver aktivt jobba med att de som varken
studerar eller arbetar kommer i jobb, och därför ska en särskild satsning göras
avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Antalet hushåll med egenförsörjning ska öka. Försörjningsstöd ska alltid betraktas som en viktig och tillfällig
åtgärd – aldrig som en permanent försörjning. Insatserna mot alla förekomster
av fusk ska öka och vara likvärdiga över hela staden. Vid minsta misstanke om
oegentligheter ska detta utredas.
Socialnämnderna och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
behöver samarbeta kring personer som uppbär försörjningsstöd. Dessa individer ska snabbt få tillgång till rätt insatser för att kunna komma ut i arbete.
Bedömning av motprestation ska vara likvärdig över de olika socialnämnderna.
Det finns många individer som saknar rehabiliteringsinsatser och utbildning
som idag uppbär försörjningsstöd. Socialnämnderna behöver utveckla arbetet
med denna breda grupp bestående av personer med olika individuella behov.
Här behöver kunskapsbaserade metoder till, och inom arbetet ska samverkan
äga rum med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Finsam, nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning och även sjukvården vid behov.

Stadens fritidsverksamhet ska värnas i de nya nämnderna och vara en plattform
för ungas utveckling och lärande. Samarbete med olika aktörer ska skapas
för att möta ungas behov. Fritidsverksamheten ska bidra till en jämlik och
meningsfull fritid och öppna upp för generationsmöten. Därutöver ska fritidsverksamheten också bidra till det brottsförebyggande arbetet i stadsområdet. Samarbetet med stadsområdenas civilsamhälle och föreningsliv ska värnas
och utvecklas, bland annat med stöd av föreningskonsulenter. Kultursamordnarna spelar en viktig roll för att göra kulturen tillgänglig för barn och unga och
de ska ha goda förutsättningar för sitt arbete. Konceptet föreningsvandringar,
som innebär att föreningar i samverkan med socialförvaltningen vandrar i

Individ- och familjeomsorgen ska vara en integrerad del av det familjecentrerade arbetssättet och delta fullt ut i uppsökande verksamhet.
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Socialsekreterarnas administrativa börda behöver minska så att mer tid kan
läggas på klienterna, vilket är en förutsättning för högre kvalitet och ökad tillit
till socialtjänsten – men också för att fler ska söka sig till yrket och den långsiktiga personalförsörjningen tryggas. Det systematiska kvalitetsarbetet inom
socialtjänstens olika verksamhethetsområden måste utvecklas med fokus på
en förbättrad kvalitet för brukaren. Fokus ska alltid vara att höja kvaliteten i
nämndernas kärnverksamhet och öka tiden i verksamheten för nämndernas
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brukare. Det behövs en kunskapsbaserad socialtjänst där det finns en helhetssyn på människan och där det sker en kontinuerlig uppföljning av beslutade
insatser för att se hur de förbättrar individens livssituation. Andelen byråkrati
och administration ovanför första linjen ska minska kraftigt, till förmån förverksamhet direkt riktad mot invånarna. Befintliga samverkansmodeller och
lokala överenskommelser ska vara välkända i verksamheterna. Även fortsatt
ska socialnämnderna arbeta nära äldre samt vård- och omsorgsnämnden och
nämnden för funktionsstöd, men också inrätta starka samverkansformer med
skolnämnderna och förstärka den befintliga samverkan med nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning. Ett nära samarbete behöver även finnas
mellan dessa nämnder för att motverka att individer slussas runt mellan nämnderna.
Det finns en oroväckande tendens inom socialtjänsten där orosanmälan på
samma barn förekommer många gånger inom en kort period. Socialtjänsten
behöver finna metoder för att förbättra insatser för dessa barn vid ett tidigare
skede. Göteborgs Stads arbete med familjecentrerat arbetssätt ska stärkas och
breddas till att även inkludera familjer med äldre barn. Nämnderna ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led – vid beslutsfattande, planering och
utförande.
En satsning ska ske på familjehemsvården, för att öka stödet till de existerande familjehemmen och för öka attraktiviteten till att bli familjehem. Detta
förväntas minska kostnaderna för de privata och konsulentstödda familjehemmen. Det är mycket angeläget att sänka kostnaderna för köpt vård. Arvodet ska
höjas och det ska finnas familjehemssekreterare tillgängliga utanför ordinarie
kontorstid som kan ge stöd även på kvällar och helger. Därtill ska en särskild
satsning göras avseende Skolfam för att stötta familjehemsplacerade barn, vilket
gynnar barnen så att de klarar skolan, och därmed även familjehemmen i stort.
Det våldsförebyggande arbetet ska utvecklas och stärkas särskilt med fokus
på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det är konstaterat att
våld i nära relationer har ökat under pandemin och detta är en mycket viktig
trygghetsfråga. Problemet behöver adresseras även vad gäller yngre män, och
Kriscentrum för män ska därför kunna ta emot även män under 18 år. Nämnderna ska motarbeta pojkars utsatthet för våld och benägenhet att i större
utsträckning än flickor bli våldsutövare. Hedersrelaterat våld och förtryck är
alltjämt ett växande problem och också här måste socialnämndernas metoder utvecklas. En satsning på hedersteamen ska därför prioriteras. Våld och
förtryck påverkar möjligheten till att bestämma över sitt eget liv och sin egen
ekonomi, och är därför viktiga företeelser att motarbeta för att öka jämställdheten mellan könen. Socialnämnderna ska stärka det våldsförebyggande arbetet i
socialtjänsten, med särskilt fokus på barn och unga. Arbetet ska minska barns
utsatthet för våld och risken att själva bli våldsutövare.
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Hot och våld mot tjänstepersoner är allt för vanligt förekommande. Nämnderna ska verka för att personalen ska känna sig trygga på jobbet, i utsatta och
särskilt utsatta områden inkluderat. Stadens personal ska kunna vara säkra på
det faktum att ifall de slår larm om hot och otillåten påverkan så ska deras oro
tas på allvar och hanteras. Inga tendenser till tystnadskultur ska förekomma.
Socialnämndernas trygghetsarbete och samverkan med andra aktörer, såväl
kommunala som externa, fördjupas och konkretiseras i kapitlet Trygghet.
Destruktiva klanstrukturer, våldsbejakande extremism, hederskultur, destruktiva sociala strukturer och parallellsamhällen ska motverkas och nämnderna
ska arbeta med att höja kunskapen om dessa företeelser bland medarbetare.
Kunskapen om dessa fenomen måste öka i staden generellt och hos medarbetare i stadens verksamheter specifikt. Av särskild vikt är att kopplingen mellan
klanstrukturer, extremism, hedersförtryck och vidare kriminalitet ständigt
analyseras och motarbetas.

Uppdrag

»

Socialnämnderna får i uppdrag att stärka arbetet med att motverka bidragsbrott. Om misstanke om oegentligheter som påverkar rätten till försörjningsstöd föreligger ska kompletterande utredningar alltid göras.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att arbeta aktivt med insatser för att fler
göteborgare ska arbeta, med minskat behov av försörjningsstöd som följd.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att genomföra utökade insatser för att påverka
unga och deras föräldrars attityder till narkotika. Uppdraget genomförs i
samverkan med utbildningsnämnden, grundskolenämnden och idrott- och
föreningsnämnden.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att öka kompetensen om parallella samhällsstrukturer och förtryckande klanstrukturer. Socialnämnden i Nordost ska
utveckla åtgärdsprogram i syfte att motverka dessa företeelser, vilket sedan
ska spridas till de andra socialnämnderna.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att implementera metoden UngÖst i samtliga
stadens stadsområden.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla och stärka det våldsförebyggande
arbetet och arbetet med våldsutsatta, med särskilt med fokus på våld i nära
relationer och mäns våld mot kvinnor.

»

Socialnämnderna får i uppdrag att anställa socionomer som ska placeras på
skolor i utsatta och särskilt utsatta områden för att arbeta inom SSPF redan
i lågstadiet. Dessa socionomer ska ge stöd, bidra med motiverande insatser
och ta myndighetsbeslut.
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STADSREVISIONEN

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och
samordningsförbundet. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt
eller delvis ägs av kommunen. Stadsrevisionens förslag till budget bereds av
kommunfullmäktiges presidium. Kommunbidraget för stadsrevisionen är
enligt detta förslag utan ändringar.

TRAFIKNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Andelen göteborgare som reser kollektivt ska öka och
framkomligheten förbättras för alla trafikslag.

Analys
Ett välfungerande trafiksystem är en förutsättning för att människors vardag
och fritid ska fungera. En hållbar trafikpolitik måste tillgodose göteborgarnas,
näringslivets och turisternas mobilitet- och transportbehov, minska på klimatutsläppen och förbättra trafiksäkerheten. Tillgängligheten i trafiken och kollektivtrafiken måste vara bra för personer med funktionsnedsättning.
De omfattande och nödvändiga investeringar som trafiksystemet kräver för
ökad tillgänglighet, hållbara transporter och minskad klimatpåverkan förutsätter att staten och regionen tar ett större ekonomiskt ansvar i utbyggnaden
av och upprätthållandet av Göteborgs infrastruktur. Under lång tid har dock
staten alltmer retirerat från detta ansvar, samtidigt som regionens fokuserar
allt mer på sitt överbryggande ansvar över sjukvården, vilket skapar problem
för infrastrukturen generellt i Göteborg, men framför allt för kollektivtrafiken.
Skulle Göteborgs kollektivtrafik finansieras av regionala skattemedel i samma
utsträckning som det regionala genomsnittet skulle kollektivtrafiken kunna
byggas ut väsentligt i staden.
Kollektivtrafik är det mest effektiva sättet för stora mängder människor att ta
sig till jobb och fritid. För klimatet, för plånboken och för stadsplaneringen.
Kollektivtrafik ska därför ha prioritet framför andra transportslag. Satsningar
på kollektivtrafiken är även viktiga av rättviseskäl. Låg- och medelinkomsttagare
och kvinnor använder i hög utsträckning idag kollektivtrafiken av ekonomiska
skäl. Snabb och bekväm kollektivtrafik är alltså därför en tydlig klass- och
jämställdhetsfråga. Trots det är kollektivtrafiken inte tillräckligt utbyggd eller
prismässigt konkurrenskraftig för att stadens mål om ett hållbart resande ska
kunna nås.
Cykel är ett transportslag som är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, och är ett
hållbart sätt att resa. Däremot är det inte lika yteffektivt som andra hållbara
transporter såsom gång och kollektivtrafik. Det är eftersom cykeln både är bra
för folkhälsan och är ett hållbart transportmedel som det viktigt med fortsatta
infrastruktursatsningar för cykel. Det handlar framför allt om att även cykelns
speciella förutsättningar tas hand i planeringsskedet av nya byggnationer och
planer.
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Idag ökar inte bilresandet inom Göteborg. Ökandet av biltrafik sker istället
framför allt genom pendling från andra kommuner. Genom förbättrad kollektivtrafik både i centrala Göteborg och för pendeltåg – bland annat genom
Västlänken, distansarbete genom ökad digitalisering och fler pendelparkeringar
– ska fler välja att inte pendla med bil. För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för en pendlare så räcker det inte med bara pendeltåg. Kollektivtrafiken
inom Göteborg måste också vara tillgänglig och snabb för att kunna utgöra ett
fullständigt alternativ. Samtidigt är bilen viktig för många i Göteborg som är en
stad med stora avstånd. Kollektivtrafikens attraktivitet, dygnet runt, är därför
en förutsättning för att biltrafiken inom staden kan minska. Framtill dess måste
bilen vara ett fullgott transportsätt precis som alla andra trafikslag
Fordonssektorn genomgår idag en stark förändring inom elektrifiering,
automatisering och digitalisering, vilket kommer att få stor påverkan på den
framtida trafiken i Göteborg. Det är oklart hur nära den framtiden är och exakt
vad det kommer att ge för följder. Det är därför viktigt att hålla öppet för flera
scenarion i planeringen av framtidens infrastruktur. I väntan på att elektrifieringens stora genomslag så beräknas över 300 människor per år dö som en konsekvens av luftföroreningar som vägtrafiken är en stor orsak till. Det är därför
biltrafiken, och framförallt bilpendlingen över kommungränsen, måste minska.
Allt fler stora projekt har under senare år haft en kraftigt ökande kostnadsutveckling. Den större skalan på stadens trafikinvesteringar innebär ett ökat behov av starkare ekonomistyrning som ger bättre möjlighet till prognostisering
av kostnader och underlag för väl avvägda politiska beslut.
Göteborg är idag en av Europas snabbast växande städer. Från att vara en stad
med negativ och stillastående befolkningsutveckling så växer Göteborg snabbt.
I nästa översiktsplan förväntas Göteborg växa med 250 000 invånare. En förutsättning för detta är det stora utbud av byggbara detaljplaner som skapades
under föregående mandatperiod och dåvarande socialdemokratisk ledda styre.
Det behövs även kraftfulla investeringar i Göteborgs infrastruktur. För att de
ska fungera måste betydande finansiering kom från staten, likt utbyggnaden
av Stockholms tunnelbana. Den höga byggtakten och de många pågående infrastrukturprojekten skapar stora utmaningar för stadens transportsystem och
försvårar framkomligheten för alla trafikslag. Längre köer, omledning av vägar,
trottoarer och cykelbanor, samt störningar i turtäthet drabbar i dagsläget ofta
göteborgare som ska ta sig runt i staden. Omfattande ombyggnation riskerar
även att ha en negativ inverkan på trafikmiljön, både vad gäller säkerhet och
tillgänglighet.

I dagsläget utgör felparkerade elsparkcyklar, som del av olika mobilitetstjänster,
ett trafikproblem. Risken för olycksfall och personskador ökar påtagligt när
fordonen körs, ställs eller slängs på trottoarer och cykelbanor. Den kraftiga expansionen av uthyrda elsparkcyklar – tillhörande olika företag och av varierande kvalitet – har dessutom bidragit till en förfulning av det offentliga rummet.

Kommunfullmäktiges inriktning
Trafikplaneringen ska öka jämlikheten och ge alla göteborgare och besökare
goda möjligheter att ta nå jobb, skola, handel, välfärd och fridsintressen oavsett
färdmedel eller förutsättningar. Framkomligheten för göteborgare, besökare
och näringsliv bör vara en av de viktigaste prioriteringarna inom trafikområdet.
I detta ingår underhållet av befintliga vägar och allmän plats. Personer med
funktionsnedsättning ska ha tillgång till transporter och kollektivtrafik på lika
villkor som andra, ett exempel på detta är utrop vid hållplatslägen.
Göteborgs antagna trafikstrategi innehåller rimliga prioriteringar om det
hållbara resandet. Framöver krävs att nämnden lämnar strategiarbetet och
använder sina resurser för att implementera trafikstrategins olika delar och målsättningar. Kollektivtrafik ska ha prioritet framför andra transportslag. Spårburen trafik ska vara Göteborgs huvudsakliga alternativ för kollektivtrafik inom
Göteborg. Där underlag inte är tillräckligt för spårväg ska elbussar användas till
dess att underlaget är så pass stort att spårväg kan byggas. Kollektivtrafik ska
vara trygg att använda för alla under dygnets alla timmar. Därför införs kameraövervakning i anslutning av hållplatser.
Trafiknämnden måste verka aktivt för att prioritera nödvändiga satsningar för
av Göteborgs kollektivtrafik inom Målbild Koll2035 som saknar finansiering
idag. Särskilt fokus ska läggas på att utveckla den spårbundna trafiken för en
snabbare och kapacitetsstark kollektivtrafik. Nämnden ska verka för att enas
om prioriteringarna med samtliga andra parter inom Målbildbild 2035 genom
gemensamma avsiktsförklaringar med syfte att säkerställa regional, statlig och
europeisk medfinansiering. Denna prioritering är en viktig förutsättning för att
underlätta för göteborgarnas mobilitet och klimatsmarta resor.
Det måste också göras insatser för att minska den trängsel inom kollektivtrafiken som försämrar servicen på vissa linjer, till exempel mellan Bergsjön och
centrum. Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren. Arbetsmiljön för chaufförerna ska förbättras genom att
fler rastplatser uppförs.
Vid maktskiftet 2019 avvecklades det tillköp som tidigare gjorts för att
subventionera priset på ett periodkort i kollektivtrafiken, med en drastisk
ökning av månadskostnaden som följd. I samband med att Västra Götalandsre-
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gionen fattade beslut om ett nytt zonsystem höjdes priserna ytterligare, vilket
har lett till att många göteborgare - beroende av kollektivtrafiken för att kunna
ta sig till och från jobbet, fritidsaktiviteten, familjen, skolan, kommunal service
eller stadens allmänna utbud - har drabbats av två kännbara prishöjningar
under kort tid; prishöjningar som inte överhuvudtaget motsvaras av kvalitetsförbättringar, inflation eller lönehöjningar. Denna chockartade prisutveckling
riskerar att skada stadens mål om jämlikhet och hållbarhet, men också försvaga
privatekonomin för människor med lägre inkomst. De regionpolitiska
prioriteringarna är lika svåra att göra som de kommunpolitiska. För att hjälpa
till med detta är stadens ingång att kommunala skattemedel kan avsättas för
att subventionera periodkort och färdtjänst för folkbokförda göteborgare efter
förhandling med Västra Götalandsregionen. I en framtida förhandling är dock
ingången att regionen ska avsätta minst lika mycket resurser – utöver befintlig
allokering – för att investera i Göteborgs kollektivtrafik. Denna dubbla effekt
skulle innebära både billigare resor göteborgarna och bättre kollektivtrafik
för, inte bara göteborgare utan alla inom regionen som har sina jobb eller
fritidsintressen inom Göteborg. Förhandlingen ska genomföras under 2022, med
inriktning att priset för ett Västtrafikkort ska kunna sänkas under sommaren 2023.

avhjälpta hinder byggas bort. Färdtjänsten och Flexlinjen är viktiga redskap
för att säkerställa att alla har möjlighet att färdas i staden. Vägunderhållet ska
fungera lika bra under alla årstider. Detta är nämndens kärnuppdrag och det
måste fungera.

»

Cykel ska prioriteras som ett hållbart transportsätt som främjar folkhälsan.
Att färdas på cykel eller till fots måste vara tilltalande och upplevas som enkla
alternativ för att det hållbara resandet ska öka. Särskilda resurser avsätts för
cykelprogrammet fortsatta implementering i stadens planering.

Trafiknämnden får i uppdrag att förhandla tillköp i kollektivtrafik och färdtjänst för folkbokförda i Göteborg med Västra Götalandsregionen.

»

Trafiknämnden, i samarbete med Göteborgs Kollektivtrafik AB, får i uppdrag att prioritera satsningar på spårbunden kollektivtrafik inom Målbild
koll2035 och säkerställa regional, statlig och europeisk medfinansiering för
en snabbare och kapacitetsstark kollektivtrafik i Göteborg.

Biltrafikens andel av resandet ska minska till förmån för hållbara transporter
i Göteborg. Det ska framför allt ske genom att bilpendlingen in till Göteborg
ska minska. Parkeringarna inom Göteborgs innerstad ska koncentreras till
utvalda platser där det finns eller kan byggas parkeringshus eller garage. Detta
för att efterlikna kollektivtrafikens hållplatslägen och skapa en förutsägbarhet
om var det finns parkeringar i staden. Gatuparkeringar ska framför allt vara för
tillför lastning samt funktionshindrade.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att verka för minskad trängsel i spårvagnsnätet
mellan Bergsjön och centrum genom att i samverkan med Västra Götalandsregionen och Västtrafik verka för att upprätta ”Bergsjösnabben”, en ny
expressbusslinje mellan Bergsjön och Svingeln.

»

Trafiknämnden får i uppdrag att föreslå ändringar av parkeringspolicy för
Göteborgs Stad i syfte om att minska bilpendlingen och hantera parkeringssituationen för nya mobilitetstjänster.

En av nämndens främsta uppgifter är att säkerställa att infrastrukturprojekt
klarar utsatt tids- och budgetram. Projektledningen av stora projekt behöver
genomgående skärpas och exploateringsekonomin förbättras väsentligt. Nämndens arbete med utbyggnad av allmän platsmark måste i större utsträckning
samordnas med övriga planerande nämnder för att säkerställa projektleverans
inom tids- och budgetram.

Göteborgs Stad ska aktivt delta i den tekniska utveckling som sker inom
fordonssektorn. Staden ska fortsatt ligga i framkant och stärka sin roll som ledande testarena för fordons- och trafikinnovationer. Genom att bättre anpassa
bilen till en förändrad stadsmiljö ska dess plats i staden säkras. Arbetet med
laddinfrastruktur på kommunala parkeringar ska fortsatt utvecklas. Även nya
färdmedel som exempelvis uthyrda elsparkcyklar måste regleras och anpassas
till trafikmiljön för att vara säkert för både användare och andra trafikanter och
fotgängare detta är ett måste för att de ska kunna få vara en del av Göteborgs
transportsystem.

Uppdrag

Besparingar ska i första hand ske inom kommunikationstjänster, administratörer och upphandling av konsulter. Politiken måste få en bättre överblick och
kontroll av trafiknämndens ekonomi. För att öka hållbarheten och tillgängligheten i kollektivtrafiken ska inte resenärens fysiska förutsättning vara ett
hinder. Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser ska prioriteras och enkelt
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Elever i Göteborg ska ha likvärdiga möjligheter att nå
kunskapsmålen och personalen ha goda förutsättningar att
bedriva bra undervisning.

Analys
I Göteborg finns flera kommunala gymnasieskolor som alla bedriver ett engagerat arbete för att ge unga människor en bra utbildning som kan leda till studier
och arbete. Skillnader i familjebakgrund, inkomster och utbildningsnivå får
effekter på elevunderlaget på olika skolor. Friskolornas utbredning förstärker
denna skillnad ytterligare.
De senaste sex åren har andelen elever på nationella program i kommunal regi
fallit från 44 till 38 procent. Samtidigt som andelen på fristående skolor ökat
från 49 till 55 procent. Aktiebolagen lockar elever till sina skolor med aggressiv
marknadsföring, bekostad av skattepengar. Konkurrensen från friskolorna
leder till elevomsättning som stör undervisningen, till sämre möjligheter för
kommunen att planera skolplatser och till att den kommunala skolan dräneras
på skattemedel. Under det ökande trycket från vinstdrivna skolföretag blir det
allt svårare för den kommunala skolan att kompensera för de växande klassklyftorna i samhället. Skolsegregationen är i hög grad beroende av nationell
lagstiftning men det är på kommunnivå som konsekvenserna av ojämlikheten
blir tydliga, kännbara och kostsamma.
Pandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet sedan virusutbrottet
år 2020. Pandemin och distansundervisningen har inneburit påfrestningar
på personalens arbetsmiljö och skapat en studieskuld. Andelen ärenden hos
elevhälsan har ökat och många elever är oroliga för betyg och framtida yrkesoch studiemöjligheter. Elever med särskilda behov har inte alltid kunnat få
det stöd de behöver och många elever har inte haft tillfredsställande studiero i
hemmet.
Det finns stora behov av arbetskraft med gymnasieexamen inom både privat
och offentlig sektor, ändå minskar andelen antagna elever på yrkesprogrammen.
Antalet antagna till program inom välfärdsyrken har på tre år mer än halverats.
Det finns ett överskott på platser även på bygg- och anläggningsprogrammet,
trots omfattande rekryteringsbehov inom välfärdsområdet och byggbranschen.
För att klara framtida kompetensförsörjning inom bygg- och anläggnings-
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branschen behöver andelen kvinnor öka vilket ställer krav på en jämställd och
inkluderande skolmiljö. Yrkeselever klarar i lägre grad gymnasieexamen än
elever på högskoleförberedande program.
Befolkningen i gymnasieålder ökar under de kommande åren, vilket sätter press
på gymnasieskolans beredskap att ta emot ett ökat antal elever. Utbudet av
stora lokaler i centrala lägen är begränsat och den ökade efterfrågan ger höjda
hyreskostnader.
Bristande studiero och stök är ett utbrett problem i skolan. Det får konsekvenser
på elevernas inlärning, hälsa och kunskapsresultat men får också negativ
påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Elever som bråkar, stör och i värsta fall även
agerar hotfullt och våldsamt underminerar lärarens auktoritet och bidrar till att
färre söker sig till yrket eller till att arbeta på vissa skolor.
Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Konsekvenser av ohälsa blir ofta
synliga i skolan och påverkar förutsättningarna att klara skolarbete och nå
kunskapskraven. Skolan är ofta en friskfaktor för unga och kan fungera som en
fristad från familjerelaterad problematik. I skolan blir eleven sedd och befinner
sig i ett socialt sammanhang med andra trygga vuxna.
Allt för många skolelever säljer och använder narkotika i Göteborg. Det får
följder på de ungas mående och hälsa men bidrar också till pågående gängkriminalitet och det våld som följer av den.
För många unga är resor med kollektivtrafik en nödvändighet för att kunna
ta sig till stadscentrum, till fritidsaktiviteter eller till natur och hav. Under
sommarmånaderna blir det en kostsam utgift för många familjer att bekosta
Västtrafikkort.

Kommunfullmäktiges inriktning
Utbildningsnämndens skolor ska vara ett attraktivt val för eleverna och erbjuda
en stor utbildningsbredd av hög kvalitet och med tydliga profiler. Långsiktigt
bör den kommunala gymnasieskolan vara det självklara alternativet för Göteborgs gymnasieelever, men på kort sikt är målet att andelen Göteborgselever
som väljer nationella program i kommunal regi ska öka.
Arbetsmiljön i skolan ska förbättras. Personalen ska ha reella möjligheter att
påverka arbetssituationen och verksamhetens innehåll. Lärare ska ha tillräcklig
tid att planera sin undervisning och tid mellan lektioner. Möjligheterna
till fortbildning ska vara goda, utifrån de behov lärarna själva ser för sin
undervisning. Lokalvårdare och måltidspersonal ska ha en god arbetsmiljö och
vara anställda i kommunen. Medel anslås långsiktigt för att höja lönerna och
förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt genomföra en
låglönesatsning för de yrkesgrupper som har lägst medianlön.
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Så stor del av kommunbidraget som möjligt ska gå direkt ut till skolorna.
Nödvändiga besparingar ska ske på central förvaltningsnivå. Ett prioriteringsarbete behöver inledas både på central förvaltningsnivå och skolenhetsnivå för
att avsluta och prioritera bland projekt och aktiviteter som inte stödjer lärarnas
undervisning och skolans kunskapsuppdrag. Fokus ska ligga på att ta tillvara
och förvalta redan pågående utvecklingsarbete, inte ständigt initiera nya
projekt och aktiviteter.
Insatser krävs för att få fler unga att välja yrkesprogram och klara sin yrkesexamen. Framförallt måste inriktningen vara att få fler att välja yrken som
svarar mot personalbehoven inom den kommunala välfärdssektorn. Elever
på yrkesprogram ska uppmuntras att välja till kurser för högskolebehörighet.
Studie- och yrkesvägledningen ska informera, uppmuntra och förmå elever att
bryta mot traditionella studie- och yrkesval utifrån kön och klass. Elever på
vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas körkortsutbildning. Ett profilerat
gymnasium med inriktning omsorg och hälsa ska inrättas. Skolan ska erbjuda
ett blandat programutbud med både yrkesprogram och högskoleförberedande
utbildningar inom bland annat naturvetenskap, vård- och omsorg, hälsa och
sjukvård, barn och fritid. Med en strategisk placering och koppling till såväl
akademi som praktik skapas en attraktiv skola med blandad elevsammansättning som utbildar unga till yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden. Eleverna
ska erbjudas körkortsutbildning och den som fullgjort utbildningen och tagit
examen ska vara garanterad anställning i staden.
Göteborg ska stärka sin position som kunskapsstad med högkvalitativ gymnasieutbildning. Eleverna ska bli rustade för universitets- och högskolestudier och
för att möta de växande rekryteringsbehoven inom näringslivet. Bredden av
högskoleförberedande program ska stärkas och högpresterande elever ska ges
möjligheter till stimulans och utveckling.
Under de kommande tio åren behöver skolsystemet tillföras tusentals utbildningsplatser för att möta befolkningsutvecklingen. Strategisk planering av nya
utbildningslokaler är viktig för att öka den kommunala skolans attraktivitet
och främja en bredare sammansättning av elever utifrån socioekonomiska
faktorer. Utöver rent funktionella krav är det också viktigt att skollokaler
får en tilltalande arkitektonisk gestaltning. Det finns mycket inspiration att
hämta från den yttre gestaltningen av äldre tiders läroverk och det finns varken
byggtekniska eller ekonomiska skäl mot att bygga vackra skolor.
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Skolans personal ska ha förutsättningar att använda de disciplinära åtgärder
som står till buds för att tillrättavisa elever som stör undervisningen och skapar
oro. Arbetet mot störande användning av mobiltelefoner i skolan ska fortsätta
och uppmuntras. Lärare har mandat att ingripa mot oönskat beteende och ska
vid behov tillkalla polis eller annat externt stöd. Elever som utför kriminella
handlingar i skolan ska polisanmälas.
Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag när det gäller att stärka
elevernas sociala färdigheter och förmågor. I ett samhälle med höga krav
på utbildning och social kompetens är det nödvändigt att unga människor
får kunskap om de sociala normer och koder som råder för att senare kunna
behärska dessa i vuxenlivet. Att öva på att behärska olika sociala situationer,
få inblick i studentliv och få kunskap om sina möjligheter och rättigheter i
arbetslivet stärker eleverna som samhällsmedborgare.
Skolans personal ska ha mandat, och få stöd till, att korrigera elevers oönskade
beteende i skolan. Lärare och rektorer ska kunna förvänta sig att föräldrar
underlättar för skolan genom att aktivt medverka till att förändra elevens
beteende i önskad riktning.
Förväntningarna ska vara högt ställda på alla elever, oavsett bakgrund, på
både pojkar och flickor. Skolan ska utgöra en trygg miljö för hbtq-personer
och utbildningen ska stärka eleverna oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller klasstillhörighet. Rasistiska, antisemitiska och kränkande uttryck ska
föranleda disciplinära åtgärder och kontakt med vårdnadshavare. Alla elever
och all personal ska känna sig trygga att uttrycka sin könsidentitet och sexuella
läggning oavsett bakgrund och oavsett i vilken skola de går.
Det ska finnas en god och jämlik tillgång till elevhälsa inom gymnasieskolan.
Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor
som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. En grundläggande faktor för att
klara utbildningen är att eleven kommer till skolan och deltar aktivt under
lektionerna. Det är därför av stor vikt att noga följa upp elevernas närvaro och
att insatser görs för att få eleverna till skolan och att delta i undervisningen.
Alla elever upp till och med årskurs 2 ska få sommarlovskort för resor i kollektivtrafiken under den period på sommaren när skolkorten inte gäller.
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Uppdrag

VALNÄMNDEN

»

Utbildningsnämnden får i uppdrag att erbjuda körkortsteori och körlektioner till elever på vård- och omsorgsprogram i kommunal regi.

»

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla samverkan med polisen
kring narkotikakontroller med genomsökning av skolans lokaler efter narkotika så att fler skolor omfattas och kontrollerna utökas samt att frivilliga,
slumpmässiga narkotikatester införs.

Kommunfullmäktiges mål

Utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta ett profilerat gymnasium
med inriktning omsorg och hälsa med ett blandat programutbud med både
yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolan ska ha en strategisk placering i anslutning till akademi och praktikmöjligheter.

Analys

»

»

Utbildningsnämnden får i uppdrag att avveckla Center för skolutveckling i
sin nuvarande form. För skolan väsentliga avgörande funktioner flyttas till
utbildningsförvaltningens kontor.

Alla göteborgare ska ha likvärdig tillgång till funktionella,
säkra och tillgängliga vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Flera val anordnas de kommande åren: val till riksdag, region och kommun
år 2022 och val till Europaparlamentet år 2024. Samtidigt ökar antalet
röstberättigade, antalet valdistrikt och antalet äldre invånare. Detta ställer krav
på valnämndens förmåga att utföra sitt uppdrag: nämnden ska möjliggöra att
alla som vill och får också kan rösta. För detta krävs tillgänglighetsanpassade
vallokaler med gott om utrymme, över hela Göteborg, som kan nås genom
alla olika färdmedel och vid olika tider på dygnet. Valförrättarna behöver ha
god kunskap om regelverket för val, men också generellt goda kunskaper om det
svenska samhället samt i vissa områden även språkkunskaper i vanliga invandrarspråk. Antalet människor som förtidsröstar har ökat markant sedan 2006. I
de allmänna valen 2018 var siffran rekordstor, då fler än 2,7 miljoner svenskar
valde att förtidsrösta. Det finns goda skäl att anta att det kommer bli ännu
vanligare i framtiden. Det finns en stark korrelation mellan antalet förtidsröster
och valdeltagande, ett samband nämnden måste ta hänsyn till och planera sitt
framtida arbete utefter. Om valdeltagandet ska öka måste möjligheterna till
förtidsröstning främjas och anpassas efter väljarnas beteenden.

Kommunfullmäktiges inriktning
De närmsta åren kommer valnämnden ha mycket arbete med förberedelser,
genomförande och efterarbete av allmänna val. Detta kräver att nämnden
står väl rustad med bemanning och kompetens. För att skapa en robust och
samspelt organisation ska nämnden ha ansvar för anställning och bemanning.
Valnämndens informativa verksamhet ska ge göteborgarna god kännedom
om fria och allmänna val och om hur den representativa demokratin fungerar.
Informationen ska vara lätt att läsa och förstå och kunna anpassas till
människor med bristande språkkunskaper och funktionsvariationer. Nämndens
arbete att tillskapa vallokaler ska utgå från god tillgänglighet i bred bemärkelse.
Det är viktigt att vallokaler i största möjliga mån befinner sig inom stråk där
människor också annars rör sig. Vid förändringar av lokaler mellan olika val
och år bör det tydligt framgå genom tydlig information i förväg och på plats på
valdagen för att minska risken för missförstånd.
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Det är viktigt att nämnden säkrar möjligheterna till goda förutsättningar att
förtidsrösta runt om i hela staden. Korrelationen mellan högt valdeltagande
och goda möjligheter att förtidsrösta är starkt och måste tas i beaktning i
nämndens fortsatta arbete. Det måste säkerställas att det finns flera ställen att
förtidsrösta på, att de är utspridda och varieras över staden och placeras i sammanhang där människor ändå befinner sig eller passerar i sin vardag. I områden
med lågt valdeltagande är det också viktigt att möjligheterna att förtidsrösta
främjas genom att förtidslokaler placeras nära människors hem, arbetsplatser
och stråk. Nämnden måste förhålla sig lyhörda till väljarnas beteendemönster
och anpassa arbetet och insatserna så att det blir enklare för fler personer att
förtidsrösta.

ÄLDRE SAMT VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges mål
Stadens äldre ska tillförsäkras en god omsorg och äldres
inflytande ska öka.

Analys
Äldre göteborgare ska varje dag uppleva att äldreomsorgen är trygg och av hög
kvalitet. Äldre har rätt att känna trygghet under ålderdomen. För att detta ska
gå att uppnå måste varje komponent i äldreomsorgen fungera fullt ut, långsiktiga finansieringsbehov tillgodoses och de äldres inflytande över verksamheten
öka. Oavsett ålder ska man som medborgare kunna känna att man har just
inflytande över de kommunala verksamheter som man tar del av, och därmed
också makten över sitt eget liv.
Medarbetare inom äldreomsorgen gör varje dag ett enastående arbete, men
måste ha rätt förutsättningar och tillräckliga resurser. Pandemin har satt situationen i stadens äldreomsorg under lupp, och de problem inom verksamheten
som Göteborg – i likhet med resten av landet – står inför har blivit än mer
uppenbara. Detta, samtidigt som andelen äldre förväntas öka avsevärt framöver
och behovet av omsorg ökar, skapar en utmaning som staden måste organisera
sig för att hantera. På kort sikt har staden nu ett jobb att göra åt den vård- och
omsorgsskuld som har uppstått till följd av pandemin. Här ingår psykisk ohälsa
till följd av exempelvis ensamhet som en självklar del. Under pandemin har
dessutom risken att utsättas för våld i nära relation varit större i och med den
ökade graden av isolering.
Konkurrensen om arbetskraft inom välfärdssektorn och inte minst inom
äldreomsorgen har hårdnat vilket ställer högre krav på staden som arbetsgivare.
Trots detta är andelen timanställda inom äldreomsorgen fortfarande för hög
och det leder till en försämrad personalkontinuitet och lägre kvalitet i omsorgen.
Pandemin har med oöverträffad tydlighet visat på hur viktig personalkontinuiteten är för äldreomsorgen. Utöver de direkta smittspridningskonsekvenserna
innebär en större personalomsättning att kvaliteten blir lidande. Undermåliga
arbetsvillkor medför att större osäkerhet för personalen, vilket i förlängningen
påverkar sjukskrivningstalen – och inte minst verksamheten, brukarna och
långsiktigheten. Medarbetare inom äldreomsorgen är stadens viktigaste resurs
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för att säkra en omsorg av god kvalitet för stadens äldre. En kvalitativ och hållbar
äldreomsorg bygger på att medarbetare trivs och stannar kvar på sitt arbete.
Ändå har villkoren inom äldreomsorgen idag blivit sämre istället för bättre:
mer pressade scheman, färre kollegor på arbetsplatserna och mer komplicerade
arbetsuppgifter i takt med att äldre bor kvar längre hemma och ofta har en mer
komplicerad sjukdomsbild när de väl kommer in på vård- och omsorgsboende.
Trygga anställningar, goda villkor, ständig vidareutbildning och fler medarbetare i linjen är avgörande för att verksamheten ska kunna såväl värnas som
förbättras.
Hemtjänsten har under flera år varit under en till stora delar politiskt
framkallad press. Det ogenomtänkta och drastiska införandet av Lagen om
valfrihetssystem (LOV) har försvårat situationen inom hemtjänsten. Att införa
LOV-system i äldreomsorgssektorn har på många håll i landet visat sig ineffektivt och har inte bidragit till en högre kvalitet i omsorgen, utan tvärtom stjälpt
verksamhetens förutsättningar och öppnat upp för vinstuttag på gemensamma
skattemedel. Noterbart är att många kommuner, efter ett införande, valt att
återkommunalisera hemtjänsten och avskaffa LOV-systemet. Under 2020
stoppades införandet av LOV i äldreomsorgen och under 2021 pausades ett
utökat valfrihetsuppdrag avseende denna verksamhet. Argumentationen i
det fallet är direkt överförbar till LOV i hemtjänsten. Privatiseringssystemen
gynnar varken personal, brukare eller skattebetalare.
Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedrivs 20–25 procent av
all hälso- och sjukvård i landet av kommunerna. Allt fler vårdas i hemmet
samtidigt som de äldre blir sjukare och kommunen tar ett allt större ansvar för
hälso- och sjukvården för äldre. Det faktum att kommunerna bedriver en så
stor andel hälso- och sjukvård är fortfarande relativt okänt och det ställer högre
och högre krav på staden, vad gäller kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, rekrytering och även samarbete med regionen. Samverkan med regionen
kommer att bli allt viktigare då detta är avgörande för hur staden kommer att
klara sitt uppdrag framåt. En välfungerande sjukvård, inklusive läkarinsatser,
för de äldre som är beroende av kommunal omsorg och hälso- och sjukvård,
behöver tryggas.
Bortom vård- och brukarperspektivet finns det även många äldre som är allt
friskare och som ställer större krav på service från staden. Det blir viktigt att
staden även arbetar med frågor som är viktiga för den gruppen äldre, såsom
ökat inflytande, trygghetsfrågor, boendefrågor, tillgänglighetsfrågor och
möjligheten till en god hälsa och gemenskap.
Många äldre upplever diskriminering i samhället på grund av ålder, där äldres
erfarenheter och kompetenser inte tas tillvara. Staden har mycket att förlora på
detta och det är således viktigt att äldres kunskaper tas om hand på ett bättre sätt.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Pandemin drabbade stadens äldreomsorg hårt. De många erfarenheter som
verksamheterna har samlat på sig ska tas tillvara, särskilt i form av förebyggande
arbete. Arbetsmiljön inom verksamheterna ska förbättras och medarbetares
inflytande över sin arbetssituation ska öka. Ett arbete för att kraftigt minska
sjukfrånvaron ska inledas. Nämnden ska säkerställa att samtliga anställda har
kunskap om basala hygienrutiner. Sjukfrånvaro ska motverkas. Detta är av stor
vikt för att skapa bättre kontinuitet i mötet med brukaren men också för den
enskilda medarbetaren.
Kraftigt förstärkta personalvolymer, bättre arbetsvillkor och högre löner
utgör grundläggande förutsättningar för att klara både dagens och framtidens
problem inom äldreomsorgen. Personalen som arbetar verksamhetsnära ska
ha tillgång till adekvata arbetsskor och arbetskläder, vilket ska gälla både
legitimerad och icke-legitimerad personal. Personal som inte arbetar verksamhetsnära men där arbetet kräver adekvata arbetskläder och skor ska också få
tillgång till detta. Nämnden ska verka för att personalen ska känna sig trygga
på jobbet, och detta särskilt i utsatta och särskilt utsatta områden; det är inte
rimligt att anta att hemtjänsten ska kunna arbeta normalt, utan begränsningar
och särskilda arbetssätt, i områden där inte ens polismyndigheten kan verka
säkert och ostört. Ensamarbete nattetid ska inte förekomma. Personalen ska
därtill kunna vara säkra på det faktum att ifall de slår larm om hot och otillåten
påverkan så ska deras oro tas på allvar och hanteras. Inga tendenser till tystnadskultur ska förekomma och anställda ska uppmuntras att använda stadens
visselblåsarfunktion för att larma om oegentligheter, kriminella kopplingar och
bristande ledarskap i linjen.
Långsiktig finansiering avsätts för att grundbemanningen i äldreomsorgens
första linje ska höjas väsentligt. Resurser skjuts till för att garantera att äldreomsorgens lägsta ambition ska vara månadanställning – men där tillsvidareanställningar alltid ska eftersträvas. Timanställningar ska vara undantag och aldrig
överskrida fem procent av de arbetade timmarna. Nämnden ska löpande pröva
om timanställda med rätt behörighet och rätt erfarenhet istället kan anställas
på längre vikariat eller erbjudas tillsvidareanställningar. Bemanningsenheter ska
eftersträva tillsvidareanställningar i så hög utsträckning som möjligt.
I budget anslås väsentliga medel för att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för den första linjens personal samt genomföra en låglönesatsning för
de yrkesgrupper som har lägst medianlön. Eftersom äldreomsorgens personalgrupper hör till de lägst betalda och mest kvinnodominerade är detta också ett
sätt att öka jämställdheten i stadens lönebildning. Heltidsmåttet för nattarbete
minskar till 33 timmar i veckan under året, för att sedan stegvis sänkas till 32
timmar under planperioden. Nattarbetstid inom hemtjänsten och vård- och
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omsorgsboende fastställs till 10 timmar per pass för heltidsanställda. Nämnden
ska särskilt arbeta vidare med att säkerställa ett nära ledarskap, där enhetschefer
har det stöd, de resurser och det mandat som deras yrkesroll och ansvar kräver.
Bristen på nära ledarskap inom förvaltningen blev tydlig inte minst under
pandemin, och att successivt se till att det blir färre medarbetare per chef är en
viktig faktor här. Resurser avsätts för detta ändamål.
Att medarbetare inom äldreomsorgen inte har tillräckligt bra kunskaper i
det svenska språket är ett arbetsmiljöproblem och minskar tryggheten hos
de äldre. Alla brukare har rätt att förvänta sig omsorg på svenska. Bristfälliga
språkkunskaper, som leder till missuppfattning av instruktioner eller språkliga
missförstånd i kontakten med brukare, kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Ett språktest ska införas vid nyanställningar inom äldreomsorgen och ett
språklyft som kompetenshöjande insats ska genomföras utifrån behov för de
redan anställda. Det är även viktigt att säkra kompetens inom andra språk än
svenska då ett större antal äldre på medellång och längre sikt kommer att ha ett
annat modersmål än just svenska. Här behöver uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken, vilka det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja, och särskilt mot den snabbt växande gruppen finskspråkiga
pensionärer. De ökade dokumentationskraven i offentlig sektor ställer
dessutom ännu högre generella krav på personalens språkkunskap än tidigare.
Medarbetare måste ges chansen till språkhöjande kompetensutveckling,
brukare måste kunna lita på att kommunikation med personalen alltid förstås
fullt ut och medborgare måste känna sig trygga med att staden ställer tydliga
kompetenskrav inom den skattefinansierade välfärden. Situationen måste få en
skyndsam, tillfredställande och permanent lösning. Under året har, trots idogt
motstånd från andra partier, steg tagits för att förbättra språknivån och validera
språkkunskaperna. Ytterligare åtgärder måste vidtas. Finansiering avsätts för
detta ändamål.
Nämnden ska också ta fram en plan för att successivt öka andelen utbildade
undersköterskor, specialistutbildade undersköterskor och sjuksköterskor i
verksamheterna. Anställning av andra yrkesgrupper, som till exempel farmaceuter,
ska övervägas. Teamarbetet mellan olika professioner ska stärkas.
För att kunna svara upp mot de ökade krav som kommer att ställas på staden
framåt ska kompetensen inom hälso- och sjukvårdsfrågorna inom äldreomsorgen
måste stärkas. Arbetet ska ske i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning för att lotsa in arbetssökande till utbildningar som renderar i
mer utbildad personal inom äldreomsorgen. Detta möjliggörs genom regeringens
äldreomsorgslyft och de stora statliga satsningarna på äldreomsorgen, som dessutom utökas under år 2022. Nämnden ska även aktivt arbeta för att de platser
som tilldelats staden i äldreomsorgslyftet ska användas och kontinuerligt söka
sätt att ta del av statlig finansiering för kompetenshöjning och/eller bemanning
i äldreomsorgen.
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Sammantaget ger detta en mycket bra grund för att utbilda fler medarbetare
till undersköterskor eller vårdbiträden. Möjligheten att tillsvidareanställa
utbildade undersköterskor bör därmed öka kraftigt, vilket också ska erbjudas
den enskilde vid fullgjord utbildning.
Nämnden ska ta fram en modell för systematisk kompetensutveckling som
följer den anställde under hela anställningstiden, vilket ska ske i samverkan med
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Tillgången på vård- och omsorgsboenden ska säkerställas och verksamheten
bedrivas i kommunal regi. En närhetsgaranti vid val av kommunalt äldreboende
ska finnas på sådant sätt att äldre ska ges rätt till plats på boende i sitt stadsområde/stadsdel eller i stadsområde/stadsdel där nära anhöriga är hemmahörande.
LOV-systemen är kostnadsdrivande och leder till försämrade villkor som går ut
över både äldre och medarbetare. Detta slöseri med skattemedel måste skyndsamt
stoppas genom att befintligt LOV-system avvecklas och planerade LOV-system
avbryts. Valfrihetsuppdraget inom vård- och omsorgsboenden ska avbrytas.
Staden ska fortsätta att arbeta för en kort väntetid på vård- och omsorgsboenden.
Det ska finnas kapacitet att bygga ut äldreomsorgsplatser i den takt som det
finns behov för. Nämnden ska också verka för att former av mellanboenden
utvecklas av typen gemenskapsboende som seniorkollektiv och även trygghetsboenden. Det ska råda en geografisk spridning av boenden runt om i staden.
Avseende planering av nya boenden ska nämnden verka för ett nära samarbeta
med byggnadsnämnden. Nämnden ska verka för att det ska finnas profilboenden
utifrån olika intressen och behov. En hög arkitektonisk standard och kvalitativa
utomhusytor ska eftersträvas vid om- och nybyggnation av boenden. Nämnden
ska verka för fler multifunktionella fastigheter, med exempelvis förskolor eller
studentbostäder som huserar i samma byggnad som äldreboenden.
Nämndens arbete med att utveckla hemtjänsten ska fortgå, med höjd
kvalitet som främsta riktmärke. Äldres inflytande och personalkontinuiteten
i verksamheten ska öka och bibehållas under hela planperioden. Åtgärder
för att åstadkomma detta ska regelbundet behandlas av nämnden. Fokus för
arbetet ska även fortsättningsvis vara ett ökat självbestämmande för brukare,
en bättre arbetsmiljö och ett införande av välfärdsteknik i verksamheterna.
Brukare ska kunna lita på att medarbetare inom hemtjänsten kommer på
utsatt tid. Om detta inte är möjligt ska hemtjänsten höra av sig och meddela
eventuella förändringar i planeringen. Nämnden ska verka för att det finns
en fast kontaktperson för brukaren vilket ökar tryggheten och kvaliteten i
verksamheten. För de anhöriga är det av stor vikt att det finns någon med god
kunskap och helhetssyn vad gäller brukaren. Nämnden ska säkerställa att det
finns tillräcklig tid för både indirekt brukartid och förflyttningstid mellan
brukare för medarbetarna. Detta arbete ska genomföras i samverkan med de
fackliga organisationerna.
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Även framledes är det långt ifrån alla vård- och omsorgsboenden och
trygghetsboenden som har utbyggt wifi. Att tillgodogöra sig ny teknik är en
viktig del i äldres välmående och arbetet för att införa välfärdsteknik i stadens
verksamheter ska påskyndas.
Rörelse och skonsam träning är extra viktigt hos äldre och hälsotillståndet hos
de äldre varierar mycket beroende på socioekonomisk status. Det är viktigt att
sätta in resurser där de mest behövs. Nämnden ska samarbeta med civilsamhället, bostadsbolag och andra aktörer för att utveckla hälsofrämjande insatser för
de äldre och att skapa träffpunkter för att motverka isolering och ensamhet.
Det krävs nya sätt för att fånga upp äldre som inte tar sig till traditionella samlingspunkter, vilket kräver riktade åtgärder. Äldres kompetenser och kunskaper
ska bättre tas tillvara. Kommunens fixar-tjänst ska utökas till att även innefatta
hjälp med IT-relaterade frågor. Att kunna använda dator och annan teknik även
vid högre ålder bidrar till inkludering, delaktighet och motverkar ensamhet.
Äldreperspektivet ska finnas med i planeringen av det offentliga rummet för att
säkerställa att även äldre kan använda samtliga välfärdstjänster och all kommunal
service, även om man inte har en smarttelefon eller använder betalkort.
Stadens äldreomsorg ska vara jämlik och trygg och möjligheten att påverka sin
vardag ska säkerställas för brukare både inom hemtjänsten och på vård- och
omsorgsboenden. Alla göteborgare, oavsett bakgrund och förutsättningar,
ska ha tillgång till en god äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för en ökad
delaktighet hos äldre och ett ökat självbestämmande och inflytande över frågor
som rör gruppen. Äldres kunskap och kompetens ska tas tillvara. Nämnden
ska kontinuerligt föra dialog och samråd med äldre göteborgare för att få med
äldres perspektiv i utveckling av verksamheten och inför beslut. Man ska även
när man blir äldre ha lika stor möjlighet till att påverka sin vardag. I trygghetskartläggningar framkommer det ofta att äldre, i större utsträckning än andra,
känner sig otrygga. Nämnden ska samverka med de nya socialnämnderna i det
trygghetsskapande arbetet för äldre. Nämnden ska kontinuerligt arbeta för
en jämställd äldreomsorg där alla har samma rättigheter vad gäller exempelvis
tillgång till insatser. Äldre hbtq-personers särskilda behov ska uppmärksammas
och personalens kompetens inom detta område ska stärkas.

Uppdrag

»

Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utveckla en närhetsgaranti vid val av kommunalt äldreboende på sådant sätt att äldre ska
ges rätt till plats på boende i sitt stadsområde/stadsdel eller i stadsområde/
stadsdel där nära anhöriga är hemmahörande.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att höja grundbemanningen och väsentligt öka andelen trygga anställningar.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska uppmuntra och bereda
möjlighet för medarbetare att studera upp till nivån vårdbiträde respektive
undersköterska på arbetstid. Nämnden ska fullt ut använda sig av de tilldelade platser staden har i äldreomsorgslyftet.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska utveckla samverkan med Västra
Götalandsregionen kring hälso- och sjukvårdsfrågor i syfte att säkerställa
en god vård och omsorg för äldre samt säkra den medicinska kompetensen
inom stadens äldreomsorg. Samverkan ska även innefatta ett kunskapsutbyte.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska utveckla hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder för att motverka ensamhet i samverkan med civilsamhället, bostadsbolag, bibliotek och kulturhus.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska utveckla ett arbete mot åldersdiskriminering under 2022. Samverkan ska ske med relevanta nämnder och
bolag.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska under 2022 utreda behovet
av personal med språkkunskaper inom andra språk än svenska, för att tillmötesgå brukarnas behov av detta.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det
finns tillräcklig indirekt brukartid samt restid för medarbetare inom hemtjänsten.

»

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten i relation till antalet olika brukare man träffar
per dag.

Nämnden ska stärka arbetet kring hur vård- och omsorgspersonalen kompetensutbildas i att upptäcka våld och dess olika uttryck. Nämnden ska även
införa en rutin för hur personalen ska upptäcka, och agera vid misstanke
om, våld och våld i nära relationer hos brukarna. Nämnden ska därtill införa
screening-processer inom äldreomsorgen för att på bästa sätt upptäcka våld och
våld i nära relationer.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

BOLAG

Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva
tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.
Nämnden är en av få nämnder som är grundad i
lag att varje kommun måste ha.
Mellan 2007 och 2019 har antalet förvaltarskap som nämnden hanterar ökat
med 75 procent. Nämnden uppskattar att ökad psykosocial ohälsa är orsaken
till ökningen. I och med bildandet av de nya socialnämnderna så är det synnerligen angeläget att kompetensöverföring sker så att samverkan mellan socialtjänst
och överförmyndarnämnd äger rum friktionsfritt och lika i hela staden.
Det finns svårigheter med att rekrytera nya ställföreträdare. I maj 2021 presenterades den statliga utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. I denna
presenteras förslag som bland annat syftar till bättre möjligheter att rekrytera
och behålla kompetenta ställföreträdare, vilket är välkommet. Åtgärder behövs
som säkrar möjligheterna att kunna tillgodose det behov som finns.

Verksamhetsmål, analys, inriktning och uppdrag
redogörs för enligt gällande bolagsstrukturs
underkoncerner. Om ospecificerat riktas
uppdrag alltid till underkoncernens moderbolag.
Avsnittet om Göteborgs Stadshus AB inkluderar
interna bolag, regionala bolag och kommunal
bostadsförmedling. I den mån uppdrag och
inriktningar riktas till regionala bolag ska
dessa anses vara Göteborgs Stads ingång i
förhandlingar med övriga delägare.

Uppdrag
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»

Överförmyndarnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna att motverka kompetensbrist om ställföreträdarskap inom socialtjänst.

»

Överförmyndarnämnden ska implementera en förändrad finansieringsmodell för förvaltarenheten i enlighet med det förslag som nämnden enats
om tillsammans med socialnämnd Centrum.

Överförmyndar-nämnden
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GÖTEBORGS STADSHUS AB
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgs Stadshus AB ska skapa värde för hela staden.

Analys
Göteborgs Stadshus AB (hädanefter Stadshus AB) utgör koncernmoder i en av
Sveriges mest kraftfulla kommunala bolagskoncerner. Bolagen har tillkommit
för att tillgodose stadens och dess invånares behov och utgör därför delar av
den kommunala organisationen. Göteborgs Stad är genom kommunfullmäktige ägare av stadens bolag och i formell mening är det kommunfullmäktige
som utövar ägarstyrningen över stadens bolag. Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för ägarstyrningen med utgångspunkt i fastställt
ägardirektiv.
Under många år har diskussioner förts om i vilken utsträckning bolagen ska
eller kan betraktas som en separat sfär. Den analys som ägaren har landat i, vid
ett flertal tillfällen, är att bolagen i högsta möjliga grad ska inordnas i stadens
gemensamma system. Det samlade politiska greppet innebär att bolagen,
gemensamt, ska bidra till kommunfullmäktiges politiska måluppfyllelse och
skapa värde för göteborgarna. I detta ingår att ställa rimliga avkastningskrav,
leverera en långsiktigt hållbar utdelning, arbeta med klimatomställningen,
förbättra stadsutvecklingen, ansvara för vissa offentliga tjänster och bidra till en
mer jämlik stad.
Stadshus AB är koncernmoder för en stor del av kommunmedborgarnas
gemensamma tillgångar och resurser. Givet de svåra ekonomiska konsekvenser
som har drabbat svenska kommuner utan stort gemensamt ägande blir
bolagskoncernen, i sin helhet, avgörande för att säkerställa en långsiktigt god
ekonomi i hela kommunen. Särskilt skadliga för bolagssfären är de förslag som
årligen återkommit under mandatperioden om att sälja lönsamma delar av
beståndet. Dessa kortsiktiga avyttringar må innebära temporära intäktsförstärkningar, men leder på sikt till lägre avkastning i bolagen och sämre ekonomi i
stort. Kommuner som har valt att avyttra stora delar av sitt bestånd, och särskilt
de lönsamma delarna, tvingas inte sällan till skattehöjningar eller svepande
nedskärningar.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Stadshus AB ska under året fortsätta förbättra möjligheterna till effektiv
politisk styrning av den kommunala bolagssfären. Erfarenheter från ägardialogerna ska tas tillvara. Det senaste året har Stadshus AB genomgått en beklaglig
utveckling avseende den bolagsmässiga styrningen. Trots att bolaget har en
stark och mångsidig kompetens och producerar kvalitativa beslutsunderlag
anförs, alltför ofta, att bolaget saknar eget ställningstagande. Konsekvensen
blir att den faktiska beredningen av beslut som rör bolagssfären hänvisas till
kommunstyrelsen. Förfarandet rimmar inte med bolagets kärnuppdrag att
självständigt kunna utgöra ett stöd för bolagen i fullgörandet av kommunfullmäktiges ägardirektiv.
Detta undergräver Stadshus AB:s legitimitet och gör styrelsens roll till ett så
kallat ”rundningsmärke”. Under 2022 måste Stadshus AB återgå till att leverera
tydliga ställningstaganden och scenarion, ur ett affärsmässigt och bolagskoncernsövergripande perspektiv, för styrelsen att diskutera och fatta beslut om.
Stadshus AB ska stödja god ekonomisk ordning och stadga i hela bolagssfären.
Utdelningsnivåerna behöver på sikt minska till lägre nivåer än tidigare. Detta
ska ske successivt och utan att äventyra stadens behov av att använda hela
koncernens kraft i ett svårt ekonomiskt läge. Samtidigt måste avkastningsnivån
successivt öka för att trygga bolagssfärens lönsamhet och framtida investeringar. Utdelningen föreslås därför bli något lägre under året, för att sedan – i
takt med omvärldsförändringar – stiga till nivåer som med all rimlighet och
affärsmässighet kan betraktas som fullt hållbara även på längre sikt.
Det gemensamma ägandet gynnar den gemensamma välfärden. Uppdrag från
tidigare antagna budgetar om att inleda försäljningar av hela eller delar av bolag
samt andra delar av beståndet stoppas i sin helhet. Vissa undantag kan göras för
transaktioner inom den kommunala sektorn, men först efter politiskt beslut i
kommunfullmäktige. Stadshus AB ska i alla avseenden stödja en professionell
styrning och uppföljning av bolagssektorn och vid behov aktualisera förändringar ifråga om inriktning och omfattning.
I bolagets strategiska uppgifter ingår att löpande bevaka hur nuvarande
bolagsverksamheter kan förändras i takt med teknikutveckling, samhällsförändring och att nya medborgerliga behov uppstår. När stadens invånare gynnas
av kollektiva lösningar ska bolaget med jämna mellanrum föreslå strategiska
inköp och förvärv som skulle gynna staden och dess invånare.

Budget 2022

Göteborgs Stadshus AB

139

I takt med att samtliga pandemirestriktioner avvecklas ska Stadshus AB stötta
berörda bolag i återstartsarbetet och hålla särskilda dialoger på temat återstart.
Bolagsflorans fulla kraft ska användas för att garantera att den ekonomiska
återhämtningen skapar arbetstillfällen, stärker staden som helhet och gynnar
alla delar av bolagssfären.

De regionala bolagen har prövats under pandemin och visat att de kan leverera
sin samhällsviktiga service även under pressade omständigheter. Under hela
planperioden ska bolagen genomföra nödvändiga investeringar och nödvändigt
underhåll för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete gentemot göteborgarna.

Inom respektive kluster finns dotterbolag med liknande inriktning och med
överlappande administrativa funktioner. I anslutning till bolagsöversynen
identifierades möjliga områden för samordning och effektivisering. Stadshus
AB får i uppdrag att löpande genomföra genomlysning och identifiera områden
lämpliga för samordning och effektivisering. I detta uppdrag ingår även att
föreslå fusion av dotterbolag.

Uppdrag

För att frigöra bolagssfärens fulla potential och stötta koncernens ekonomiska
helhet ska samtliga bolag inordna sig i den kommunala kategoristyrningsmodellen för inköp och upphandling. Bolagen ska aktivt delta, svara upp mot
den ansvariga nämndens krav och vid behov ansvara för egna kategorier.

»

Stadshus AB får i uppdrag att i nära samarbete med moderbolag i respektive
kluster identifiera verksamheter som bör blir föremål för samordning och
effektivisering inom klustret.

»

Stadshus AB får i uppdrag att – i nära samverkan med Higab – utgöra
professionellt stöd i till styrelsen i Älvstranden Utveckling AB inom ramen
för kommande avveckling av bolaget.

För närvarande pågår en översyn av stadens organisation för stadsutveckling,
baserad på den så kallade Facknämndsöversynen 2018. Som en del i den
planerade förändringen finns beslut i kommunfullmäktige om avveckling av
Älvstranden Utveckling AB (ÄLVAB) med överföring av strategiska funktioner
till andra nämnder. Stadshus AB ska stödja denna omfattande förändring
bland annat genom att erbjuda styrelsen för ÄLVAB professionellt biträde i
avvecklingsarbetet, i nära samverkan med koncernmodern Higab.
Göteborgs Stads Leasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon utför viktig
verksamhet för hela kommunkoncernen. Inom försäkringsverksamheten bör
särskild vikt läggas på förebyggande arbete i syfte att begränsa risker, vilket
samtidigt möjliggör återförsäkring till bra villkor på den internationella
försäkringsmarknaden. Leasing AB har en särskilt angiven roll som ledande
bolag för stadens generella omställning till en fossilfri fordonsflotta, vilket är
mycket angeläget i den strukturella omdaning som transportbranschen står
inför under 2020-talet. Leasing AB ska under året fortsätta prioritera och
samordna omställningen till en fossilfri fordonsflotta mellan berörda aktörer.
Leasing AB har dessutom det utpekade ansvaret för att driva det strategiska och
samordnande arbetet för cirkulär ekonomi – å hela stadens vägnar, gentemot
alla stadens delar.
Den kommunala bostadsförmedlingen Boplats AB ska även fortsatt erbjuda
verksamhet av hög kvalitet till bostadssökande göteborgare.
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KLUSTER: ENERGI
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarna och företag och verksamheter i staden har
tillgång till säker, miljövänlig och prisvärd energi.

Analys

Kommunfullmäktiges inriktning

Göteborg Energi är stadens eget energibolag, med ett tydligt uppdrag att
tillgodose göteborgarnas energibehov. Under flera årtionden har det byggts
upp mycket stora värden i bolaget. Som exempel kan tas att stadens elnät är
700 mil långt och fjärrvärmenätet cirka 120 mil långt. Göteborg Energi utgör
därmed grundläggande infrastruktur för ett växande Göteborg, och står som
garant för att göteborgarna har tillgång till rimliga el- och värmepriser. Behovet
av att trygga el- och energiförsörjningen är en viktig fråga för såväl stadens
verksamheter som näringslivet i Göteborg. Utmaningar ur ett leveranssäkerhetsperspektiv uppstår när en allt större andel av energiproduktionen blir
väderberoende. Samtidigt måste utbyggnadstakten av elnäten kunna svara upp
mot den expansiva stadsutveckling som sker i Göteborg. För att säkerställa att
den lokala energiförsörjningen inte blir beroende av inköp av fossila bränslen
krävs långsiktiga lösningar och stora investeringar.

De kommunala energibolagen ska fortsatt arbeta för tryggad el- och energiförsörjning för göteborgarna, stadens verksamheter och Göteborgs näringsliv.
Energin ska vara prisvärd och miljövänlig och leveransen säker. Göteborg
Energi ska fortsatt aktivt delta i stadsutvecklingen bland annat genom att
energiverksamheten blir en alltmer integrerad del i processen. Det är viktigt
att markbehovet för utveckling av nya energianläggningar kan tillgodoses vid
nyproduktion. Tillsammans med andra kommunala nämnder och bolag ska
Göteborg Energi fortsatt spela en ledande roll i utbyggnaden av infrastruktur
för elfordon, fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, fiber och förnybar el.

Framtidens värmeförsörjning kan drivas av nya klimatsmarta energilösningar
som exempelvis koldioxidinfångning, så kallat Carbon Capture and Storage
(CCS) som bolaget bevakar. Vätgas är ytterligare en hållbar energikälla som
det satsats på allt mer framför allt inom EU och som framkommer allt mer i
diskussioner om framtiden.
Oavsett teknik så behövs det omfattande investeringar för att vara konkurrenskraftig mot dagens energiproduktion. Därför kan det vara angeläget att titta på
möjliga investeringar samt extern finansiering från staten och EU. Det är viktigt
att få en enhetlig bild tillsammans med näringslivet om vilken teknik man
ska satsa på. Det är först efter det som man kan ta nästa steg för att samordna
investeringar och söka finansieringslösningar. För det finns stora möjligheter
till finansiering. Inom EU finns en innovationsfond som är ett av världens
största finansieringsprogram för innovativ koldioxidsnål teknik, men då måste
man först veta vilket spår och vilken teknik vi ska välja att satsa på i Göteborg
och i Västsverige.
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Den snabba IT- och digitaliseringsutvecklingen kan förändra energilandskapet
på liknande sätt som inom andra sektorer som bank, media och fordon.
Tyngdpunkten av ändringarna rör tjänsteutveckling nära kunden där kunden i
större utsträckning kan påverka marknaden, utformning av affärsmodeller och
branschens intäkter genom olika flexibilitets- och optimeringstjänster. Därför
kan det vara angeläget att se över hur Göteborg Energi kan rusta upp sin
digitala kompetens på området, i samverkan med andra aktörer.

Kluster: Energi
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Inom ramen för samordningen av klimatkontraktet ska samverkan öka mellan
staden, dess bolag och näringslivet. Strategisk planering och inriktning behövs
för att öka investeringarna i syfte om att stärka omställningen till hållbart
och främja jobbtillväxten genom gröna jobb. Särskilda medel för att förstärka
samordningen avsätts i miljö- och klimatnämndens ram.
Göteborgs Stad ska vara en ledande part i omställningen till ett fossilfritt
Sverige och driva på resan mot ett fossilfritt Göteborg. Göteborg Energi
ska fortsätta prioritera det aktiva arbetet för att all fjärrvärme i Göteborg
ska vara fossilfri till 2025. De kommunala energibolagen ska sträva efter att
öka andelen förnybar energi i sin produktion och innovativa lösningar på
området ska främjas, bland annat genom energieffektivisering, utbyggnad av
energilagring, koldioxidinfångning (CCS), vindkraft, solel och solvärme samt
biogasproduktion från exempelvis matavfall. Göteborg Energi bör verka för
extern finansiering från staten och EU i sina ansträngningar mot minskade
klimatutsläpp. Göteborg energi ska bevaka IT- och digitaliseringen inom
energisektorn utifrån vilka utmaningar samt möjligheter den digitala utvecklingen och IT-tjänster kan ha för att stärka bolagets konkurrenskraft samt säkra
en prisvärd och mer miljövänlig energi.
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Uppdrag

»

»

Göteborg Energi får i uppdrag att samverka med BRG, Göteborgs hamn
och samordnaren för klimatkontraktet för att fram en gemensam plan för
vilka strategiska investeringar som behövs för förnybar energiteknik och
hållbar omställning i energisektorn. Detta för att föreslå och driva statliga
och europiska satsningar till Göteborg och Västra Götaland i syfte att i
omställa till hållbart samhälle och skapa gröna jobb.
Göteborg Energi ska i samverkan med Renova AB samt Kretslopp- och
vattennämnden initiera en analys av hur stadens avfallshantering och energiproduktion kan behöva ställas om till exempelvis minskade mängder fossilt
avfall till förbränning och ökade mängder utsorterat organiskt avfall.

KLUSTER: BOSTÄDER
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas behov av bostäder, lokaler och välfungerande stadsmiljöer ska tillgodoses.

Analys
Bostadssituationen för göteborgarna beror i stor utsträckning på nationell
politik. Den allvarliga bostadsbrist och segregation som vi ser i Göteborg och
andra svenska städer hänger nära samman med en lång period av minskande
statliga investeringar, hög invandring och skattesänkningar som ökat klassklyftorna. Kommunerna styr inte över dessa förutsättningar men hur man väljer att
hantera dem kan göra stor skillnad. Därför är det viktigt med starka kommunala bostadsbolag som gör strategiska investeringar i bostadsproduktion och
stadsutveckling och en genomtänkt kommunal stadsplanering som skapar
attraktiva, hållbara och integrerade stadsmiljöer. Det saknades tyvärr under
många decennier. Istället planerades enligt funktionalistiskt mönster en gles,
utspridd och segregerad bebyggelse, där hela områden dominerades av en enda
upplåtelseform. Detta har skapat stora sociala, ekologiska och ekonomiska
problem för Göteborg som stad. Att hantera dessa problem kommer att kräva
ett metodiskt och målmedvetet arbete under lång tid.
Allmännyttan är det främsta bostadspolitiska verktyget som en kommun
förfogar över. De kommuner som säljer ut sin allmännytta förlorar en stor del
av den demokratiska kontrollen på detta centrala politiska område och gör
sina medborgare maktlösa inför marknadskrafterna. De borgerligas kaosartade
utförsäljningar i Stockholm är ett varnande exempel på hur det kan gå om inte
allmännyttan värnas. Där ombildades tiotusentals hyresrätter och allmännyttan
minskade med en tredjedel på bara några år. I Göteborg står allmännyttan
fortfarande stark och finns kvar även i områden med höga bostadspriser. Det
är en förutsättning för social blandning och att olika grupper i samhället lever
tillsammans.
Bostadsbeståndet har en ojämn fördelning av både upplåtelseformer och
hustyper. I utsatta områden är hyresrätten dominerande, medan mer välbärgade
områden kännetecknas av bostadsrätter och andra ägandeformer. Stadens socialt
utsatta områden har ofta planerats som renodlade bostadsområden och lider
brist på såväl offentlig som kommunal service. Detta är ett direkt resultat av den
funktionalistiska planeringens inriktning på funktionsseparering. Glest planerade
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områden med få lokaler för näringsverksamhet och samhällelig service upplevs
ofta som ödsliga och otrygga. Ett jämnt flöde av människor som rör sig längs
gator och torg ökar tryggheten och områdets sociala stabilitet.

Kommunfullmäktiges inriktning
Som stadens största fastighetsägare har Framtidenkoncernen ett särskilt
ansvar att bryta den strukturella bostadssegregationen, att vara långsiktig
samhällsbyggare och bidra till ett jämlikt Göteborg samt att skapa en stad med
blandade bostads- och upplåtelseformer. Därför är det viktigt att allmännyttan
är närvarande som fastighetsägare i alla olika delar av staden.
Det stora gemensamma ägandet möjliggör att staden kan driva miljöfrågorna
när det gäller hållbart byggande på ett mer tongivande sätt än städer som sålt
ut sina allmännyttor. Framtidenkoncernen har samordningsansvaret för hela
staden när det gäller hållbart byggande och koncernen kan, enbart genom sin
storlek och sina gemensamma upphandlingar, påverka marknaden. Men för
att detta ska ge effekt är det viktigt att detta arbete även sprids till andra delar
av staden, såsom lokalnämnden och inköp och upphandling. Det är därför av
största vikt att detta samordningsansvar tas på allvar.
Som regel ska det inte genomföras några ombildningar till bostadsrätt och alla
pågående ombildningsprojekt ska avbrytas. Undantag kan endast övervägas i
mycket speciella fall och då enbart i utsatta områden och på initiativ av de boende själva. Stadskvarter ska planeras så att människor med olika inkomster ska
kunna bo och leva tillsammans. Det är bara genom att bo, leva och arbeta sida
vid sida som vi kan lära känna och förstå varandra över sociala och ekonomiska
gränser. Det är vad integration betyder i praktiken och det är helt nödvändigt
för sammanhållningen i samhället. Arbetet för att planera olika former av
boenden såsom trygghetsboenden, kollektivboenden och gemenskapsboende
för äldre ska stärkas. Bostäder måste vara av olika storlek, upplåtelseform och
pris över hela Göteborg och även inom olika delar av staden. Fler hyresrätter
ska byggas i hela staden, samtidigt som bostadsrätter, radhus och villor
ska prioriteras i områden med många hyresrätter. Det är särskilt viktigt att
allmännyttan är ett föredöme nar det gäller att bygga vackra hus i traditionell
kvartersstruktur och med urbana kvaliteter. Ett särskilt stadsbyggnadslyft ska
inledas i Angered, Biskopsgården och Tynnered. Inriktningen ska vara klassisk
trädgårdsstadsbebyggelse med urbana kvaliteter och en blandning av upplåtelseformer, exempelvis genom att allmännyttan bygger radhus som hyresrätt. Det
är viktigt att allmännyttan själv är en aktiv part och ett föredöme i stadsutvecklingen och i implementeringen av den historiska stadsplaneanalysen i Göteborgs
utvidgade innerstad. Detta gäller särskilt arbetet med att knyta samman
Bergsjön och Gamlestaden med ett levande stadsstråk längs Kortedalavägen.
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Renoveringar av stadens bostadsbestånd skapar oro hos boende för kraftigt
höjda hyror. Arbetet med att erbjuda differentierade renoveringar ska fortsatta
och hyresgästernas intressen ska värnas. Målsättningen är att ingen ska behöva
lämna sin bostad på grund av renoveringar, så kallad renovräkning. Koncernen
ska bidra till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för minskad segregation
och en ökad välfärd för de boende. Trygga och säkra bostäder är en viktig del
i arbetet att skapa en jämlik stad för alla. Lärdomar frän Gårdstensbostäders
framgångsrika service- och trygghetsarbete ska tas tillvara och Gårdstensmodellen implementeras i Tynnered och Biskopsgården. AB Framtiden kommer
att göra enorma investeringar under kommande år, vilket ställer stora krav på
god ledning och styrning av projektens innehåll och ekonomi.

Uppdrag

»

AB Framtiden får i uppdrag att fler hyresrätter ska byggas i områden där
andelen hyresrätter i dagsläget är låg.

»

Klustret får i uppdrag att inleda ett stadsbyggnadslyft i Angered, Biskopsgården och Tynnered i syfte att skapa vackra och funktionsblandade stadsmiljöer med inspiration från äldre trädgårdsstäder.

»

Egnahemsbolaget får i uppdrag att prioritera nya småhus och radhus i områden med hög andel hyresrätter.

»

AB Framtiden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa att stadens
lokaler inte hyrs ut till personer eller grupper där koppling till kriminalitet
eller antidemokratiska strukturer inte kan uteslutas.

»
»

AB Framtiden får i uppdrag att avbryta alla pågående ombildningsprojekt.
AB Framtiden får i uppdrag att förhindra renovräkning genom att utöka
hyresgästernas möjlighet att välja renoveringsnivå.
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KLUSTER: LOKALER

Subventionerade lokaler för kulturella, ideella och kommersiella verksamheter i
stadens utvecklingsområden kan vara en investering för att öka den långsiktiga
attraktiviteten. Fastighetsbeståndet ska värnas och inga avyttringar för att nå
kortsiktiga ekonomiska vinster ska göras. Higab ska löpande identifiera och
föreslå åtgärder för att samordna och effektivisera hela lokalklustret. Higab
ska också stärka arbetet med att tillgängliggöra det lokala kulturarvet för
skolelever.

Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas lokalbehov ska tillgodoses.

Analys
Tillgången till lokaler är av strategisk betydelse för stadens utveckling och
attraktivitet. Genom Higab AB kan staden tillgodose sitt eget behov av fastigheter och erbjuda lokaler för föreningsliv, kulturutövare och mindre företag.
Higabs uppdrag att vårda och utveckla stadens kulturhistoriskt intressanta
byggnader bidrar dessutom till vackra och intressanta stadsmiljöer. Det är
därför viktigt att värna stadens fastighetsinnehav och inte avyttra det för att nå
kortsiktiga ekonomiska vinster.
Det finns en hög efterfrågan på kontors- och handelslokaler i centrala staden.
Staden har många lokaler av varierande funktion och storlek: Allt ifrån kontorslokaler till idrotts- och utbildningslokaler ryms i beståndet, och stora delar
skulle kunna komma till användning utanför ordinarie arbets- och skoltider.
Den expansiva byggnationsfas Göteborg befinner sig i påverkar tillgängligheten
bland annat avseende framkomlighet och parkeringsmöjligheter för bilister,
vilket kan ha negativ inverkan för butiker och restauranger.

Uppdrag

»

Higab får i uppdrag att, tillsammans med AB Framtiden, Idrott- och
föreningsnämnden och andra berörda nämnder och bolag, kartlägga efterfrågan samt tillgången till och användningen av lokaler för kulturella, ideella
och kommersiella verksamheter, med särskilt fokus på stadens utvecklingsområden.

»

Higab får i uppdrag att stärka arbetet med att tillgängliggöra det lokala
kulturarvet för skolelever, med särskild inriktning på lokala hembygdsgårdar.

Kommunfullmäktiges inriktning
Higab med döttrar ska arbeta för fler lokaler av varierad storlek, placering och
prisbild för att tillgodose det stora behovet från mindre företag, föreningsliv,
kulturutövare och andra. De lokaler som finns ska nyttjas mer flexibelt än idag
för att möjliggöra lokaler till fler. Behovet av bilparkering för leveranser och
kunder till företag i centrala staden ska tillgodoses. Lokaler är av stor strategisk
betydelse i socialt utsatta områden för att möjliggöra fler arbetsplatser, mer
aktiviteter, levande torg och stråk. Allt detta bidrar till att öka den upplevda
tryggheten och till att skapa mer attraktiva stadsmiljöer för de boende och för
dem som besöker områdena. Därför är det också viktigt att aktivt arbeta för
att öppna upp stängda bottenvåningar och fylla gatuplanet med utåtriktad
verksamhet. Som kommunalt ägda bolag ska dessa anlägga ett socialt perspektiv i sin verksamhet utifrån lokalernas betydelse för befolkningens hälsa och
stadsområdets utvecklingsmöjligheter.
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KLUSTER: NÄRINGSLIV

Trygghet står högt på företagens agenda. Bristen på centralt belägna bostäder
medför att Göteborg har en mycket låg andel av befolkningen som bor i centrala
staden, vilket i sin tur leder till att många gator och stråk uppfattas som ödsliga
och otrygga efter mörkrets inbrott. För näringsidkare innebär denna monumentala skillnad mellan dag- och nattbefolkning att kundunderlaget för kvällsöppen
verksamhet är litet. Liknande tendenser finns i andra delar av staden, där bristen
på kundunderlag och naturlig rörelse i torgens närhet leder till en utsatt situation
för de småföretagare som ändå håller öppet under kvällstid.

Kommunfullmäktiges mål
Företagsklimatet ska förbättras.

Analys
Att det går bra för näringslivet är viktigt för hela samhället. Det är företagen
som driver tillväxten, som står för en stor del av jobbskapandet och som
genererar de resurser som krävs för att säkra en utbyggd och kvalitativ välfärd.
Göteborg ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låglönejobb.
Det tjänar både den offentliga sektorn och det privata näringslivet på.
Näringslivet i Göteborg drabbades hårt av den ekonomiska kris som uppstod
till följd av pandemin. Många företag verkar inom branscher som av nödvändighet ålades hårda restriktioner, distansarbete undergrävde det fysiska kundunderlaget i staden och minskad efterfrågan tvingade många näringsidkare till
stora personalnedskärningar. Denna många svåra omständigheters kris följde
på en längre period av hög tillväxt, ökad export och relativt låg arbetslöshet.
De grundläggande förutsättningarna för en dynamisk och växande ekonomi
gör att Göteborg står starkt när restriktioner avvecklas och direktiv upphör.
Genom samverkan mellan det offentliga och det privata kan den ekonomiska
återstarten leda till både goda resultat för näringslivet och ökad sysselsättning.
Som landets ledande industristad befinner sig Göteborg i ett utsatt läge. Den
ekonomiska krisen och pandemins restriktioner har i viss mån forcerat fram
en snabbare strukturomvandling, vilket kan förändra näringslivet på flera
fundamentala sätt. För att parera detta måste staden, som många gånger förut,
ständigt vara i omställning. Göteborg ska vara i framkant gällande innovation
och tillvarata den strukturella förändringen på arbetsmarknaden – men utan
att göra avkall på arbetsvillkor och sysselsättningsmål.
Den framväxande gigekonomin, där fasta anställningar ersätts av otrygga
tim- och dagslönearbete och nya tjänster erbjuds i snabb takt, innebär en
förskjutning av makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. I denna
framväxande bransch anser sig arbetsgivare sällan bundna av den traditionella
partsmodellen. Det är viktigt att det offentliga Sverige, även på kommunal
nivå, möter, bevakar och reglerar denna nya sorts företag. Det får aldrig uppstå
situationer där gigekonomiska näringsidkare får tillförskansa sig konkurrensfördelar genom att verka i juridiska och avtalsmässiga gråzoner.
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Kommunfullmäktiges inriktning
Alla berörda nämnder och styrelser ska fortsätta arbetet med att implementera
alla delar av stadens näringslivsstrategiska program. Göteborgs Stad ska i det
näringslivsstrategiska och näringslivsfrämjande arbetet prioritera företag med
kollektivavtal eller villkor motsvarande kollektivavtal. Vid såväl branschspecifika som branschöverskridande aktiviteter och diskussioner ska fackliga parter
bjudas in.
För att bidra till den ekonomiska återstarten ska Business Region Göteborg,
BRG, där så är relevant i det näringslivsfrämjandearbetet, skapa en beredskap
för hur verksamheterna skulle behöva anpassas för att leverera en så bra support
som möjligt – inte minst avseende kompetensförsörjningen, som blir ett allt
större problem i takt med att många tidigare anställda har valt att lämna vissa
branscher under pandemirestriktionernas tid. Göteborgs Stad ska fortsätta att
stärka arbetet med att underlätta näringslivets kompetensförsörjning. I detta
arbete är Göteborgsregionens kompetensråd och underliggande branschråd
ett naturligt nav för samverkan mellan alla relevanta aktörer. Utifrån alla de
komponenter som finns på plats – ska det värderas vad staden mer kan göra för
att bidra till att matcha arbetssökande mot företagens vakanser. Med koppling
till detta är det viktigt att också göra staden mer attraktiv särskilt för utländsk
högutbildad kompetens.
En långvarig utveckling är att stadens beroende av de största arbetsgivarna
minskar. Småföretag utgör grunden för ett välfungerande näringsliv och en
levande stad, vid alla tider på dygnet. BRG ska, i samverkan med relevanta
aktörer, skapa särskilda näringslivsstrategiska råd för småföretag i syfte att tidigt
kunna identifiera utmaningar, möjligheter och områden för samverkan. Råden
ska vara geografiskt uppbyggda enligt nuvarande stadsområdesstruktur eller
enligt annan modell framtagen av BRG. BRG ska dessutom bli ännu bättre på
att erbjuda stöd till mindre familjeföretag, som bidrar socialt till staden genom
lokalkännedom och stabilitet. Man ska också – genom påverkan och remissförfarande – löpande visa på behovet av fler boende runt stadens torg och i den

Budget 2022

Kluster: Näringsliv

151

centrala stadskärnan, vilket skapar stabila kundunderlag och möjliggör diversifierad handel. För att möjliggöra nyetablering av industriella företag i såväl
traditionella som nya näringar ska BRG vara en aktiv part i stadsplaneringen
och arbeta för mer anvisad mark till industri- och logistikverksamhet.
Göteborgs Stad ska, i flera olika sammanhang, stödja och matcha det ambitiösa
hållbarhetsarbete som många företag håller på att bygga upp. Den gröna
klimatomställningen innebär stora möjligheter för både arbetsgivare och
löntagare, och staden ska göra mer för att underlätta för företag som är villiga
att satsa på att ställa om sin produktion och verksamhet.

KLUSTER:
KOLLEKTIVTRAFIK
Kommunfullmäktiges mål
Göteborgarnas transportbehov ska tillgodoses.

Analys

Uppdrag

»

Business Region Göteborg ska skapa småföretagarråd enligt stadsområdenas
geografiska indelningar, eller annan indelning framtagen av BRG, i syfte att
identifiera utmaningar, möjligheter och områden för samverkan.

»

Business Region Göteborg ska intensifiera insatserna för att Göteborgs
näringsliv ska vara ledande i klimatomställning, med särskilt fokus på elektrifiering.

»

Business Region Göteborg ska erbjuda stöd till stadens näringsliv under den
ekonomiska återstarten med särskilt fokus på små och familjeägda företag.

Kollektivtrafiken är en central nytta för göteborgarna och det är därför viktigt
att göteborgarna så långt som möjligt behåller den demokratiska kontrollen
över den. Högerstyrets enträgna försök att avyttra såväl GS Buss som GS
Trafikantservice slår rakt mot denna grundprincip. Trots omfattande protester
har det borgerliga styret tvingat fram en utförsäljning av GS Buss och GS
Trafikantservice. Att avyttringen är beslutad handlar i grund och botten inte
om affärsmässighet eller lönsamhetskrav, utan tycks till stor del handla om
enträgna marknadsexperiment och ideologiska motiv. Givet den hårda och
snedvridna konkurrensen inom den europeiska transportsektor som premierar
lägsta pris istället för bättre arbetsvillkor och miljö, är det betydligt mer
rimligt att det offentliga borde fortsätta ha kontroll över det vitala system som
kollektivtrafiken utgör.
Kollektivtrafikklustrets förändrade ägarstruktur har skapat vissa utmaningar
för de bolag som ingår i koncernen. Den nya bolagsordningen har bland annat
uppfattats som otydlig och resulterat i dubbelarbete i de olika bolagsstyrelserna,
vilket riskerar att leda till ineffektiv styrning. Samtidigt har delar av koncernens
verksamheter under de senaste åren präglats av allvarliga arbetsmiljöproblem.
Bolagets utmaningar för att säkra en god arbetsmiljö rör idag de gamla spårvagnarna M28 och M29, vilket innebär att bolaget även personalpolitiskt är i
behov aven mer systematisk styrning mot bättre fordonsförsörjning.
Idag verkar busstrafiken på en konkurrensutsatt marknad och GS Buss har allt
svårare att tilldelas anbud. Att kapitalstarka privata aktörer kan lägga sig på
en lägre nivå och genom eventuella underbud vinna allt fler upphandlingar
riskerar att ske på bekostnad av försämrade arbetsvillkor för förarna, vilket i
förlängningen äventyrar trafiksäkerheten i staden. Samtidigt präglas både GS
Buss och Göteborgs Spårvägar av hög personalomsättning, vilket gör det svårt
att säkra kompetensförsörjningen inom bolagen. Det råder hård konkurrens
om vissa yrkesgrupper och särskilt sårbart blir Göteborgs Spårvägar där
introduktionstiden för nya förare, tekniker och mekaniker är lång och kompetenskraven högt ställda. Utmaningen det innebär kommer att försvåras i takt
med att Göteborg växer och behovet av kollektivtrafikpersonal ökar.
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Kommunfullmäktiges inriktning

Uppdrag

Stadens buss- och spårvagnstrafik är en prioriterad och en viktig del av
stadens verksamhet. Det ska inte ske några utförsäljningar som minskar
göteborgarnas demokratiska kontroll över kollektivtrafiken. Tidigare beslut
om utförsäljningar hävs med omedelbar verkan. Forskningen visar entydigt att
utförsäljningarna av kommunala bussbolag har lämnat stora delar av landet i en
direkt beroendeställning till internationella transportjättar, vars affärsmodell
bygger på framtvingad prispress och forcerade monopol. För en växande stad
som Göteborg är det nödvändigt att kollektivtrafiken betraktas som en helhet,
som ett system, och att komponenterna hänger ihop i alla delar. Under året ska
klustret utreda om det vore tjänligt för stadens kollektivtrafik att rådigheten
över linjebusstrafiken i Göteborg förändras genom direkttilldelning av trafiken
till GS Buss.

»

Koncernen får i uppdrag att ska säkerställa att GS Spårvägars produktstrategi blir verklighet med målet att ha fler spårvagnar i trafik på
Göteborgs gator.

»
»

Försäljning av GS Trafikantservice avbryts med omedelbar verkan.

»

Koncernen får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
trafiknämnden uppföra erforderliga rastplatser för buss-, spårvagns- och
färdtjänstchaufförer.

GS Spårvägar har tagit fram en produktstrategi för att ersätta fordonsflottan
och för att få fler spårvagnar i trafik. Det är centralt för att underlätta för göteborgarnas framkomlighet och klimatsmart resande att denna produktstrategi
blir verklighet och ska utgöra ett viktigt styrdokument inom andra nämnder
och bolag kopplat stadens infrastruktur.

»

GS Spårvägar får i uppdrag att överta underhållet av spårvägsinfrastruktur
från Trafiknämnden. Trafiknämnden har kvar tillsyn av dessa vägar.

Göteborgs Kollektivtrafik AB får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för direkttilldelning av och/eller förändrad rådighet över linjebusstrafiken i
Göteborg. Utredningen ska genomföras i samverkan med kommunstyrelsen
och berörda parter inom Västra Götalandsregionen.

Klustret ska fortsätta arbetet för att lägga kvalitetsmässiga och konkurrenskraftiga anbud. Klustrets verksamheter ska kännetecknas av mycket hög användarnöjdhet. Såväl upplevd kvaliteten och som upplevd säkerhet ska ligga på en
mycket hög nivå. För att bolagskoncernen ska kunna leverera på sina uppdrag
krävs aktiv och effektiv styrning från moderbolaget. Ett omtag och förbättring
inom organisationen för en tydligare ledning och styrning krävs, samtidigt som
det förändringsarbete som påbörjats tillåts fortsätta och resultera i konkreta
åtgärder.
Om de planerade utförsäljningarna ändå genomförs kommer klustrets struktur
att behöva ses över. För att god arbetsmiljö ska prägla samtliga bolag inom
koncernen krävs fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt med
högt satta kunskapskrav på buss- och spårvagnsförare, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta kräver dock aktiva insatser för att motivera
exempelvis busschaufförer att vidareutbilda sig till spårvagnsförare. För att
lösa kompetensförsörjningen ska tydligt fokus ska ligga på att höja kvaliteten,
säkerheten och konkurrenskraften, samt att säkra personalvillkoren. Bolaget
behöver förbättra styrningen inom fordonsförsörjningen och säkerställa god
framförhållning vid upphandling av nya spårvagnar för att säkra god tillgång.
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KLUSTER: HAMN

Kommunfullmäktiges inriktning
Göteborgs Hamn är en självklar del av göteborgarnas gemensamma tillgångar.
Den välfungerande och internationellt beprövade Port Authority-modellen ska
fortsatt vara gällande. Göteborgs Hamn ska bevaka den fortsatta utvecklingen
i alla delar av Göteborgs Hamns verksamhet avseende samverkan mellan
fackliga parter och arbetsgivare. Göteborgs Hamn ska följa upp hur de privata
driftsaktörerna bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunfullmäktiges mål
Godsvolymerna ska öka.

Analys
Göteborgs hamn utgör det skandinaviska navet i den sjöburna godstrafiken.
Den fredliga lösningen på den långvariga hamnkonflikten, där både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har ett stort ansvar, har väsentligt förbättrat
verksamhetsförutsättningarna i Göteborgs hamn. I dagsläget är konkurrenskraften mycket god, både ur ett nationellt och globalt perspektiv.
Den gällande modellen – Port Authority och Landlord – är den traditionella
organisationsformen i hamnar: myndighet utövas av staden och anläggningen
ägs gemensamt, men lastning och lossning utförs av privata stuveribolag. Den
stora majoriteten internationella hamnar drivs enligt samma uppdelning med
goda resultat. Ingenting tyder på att Göteborgs hamn skulle skilja sig från andra
hamnar i detta avseende.
Efter att ha nått bottennivåer under 2017 har containervolymerna återhämtat
sig. Viktiga utvecklingsprojekt som Arendal 2, Halvorsäng och Svea-terminalen
bidrar till att stärka hamnens konkurrenskraft. Den beslutade och fullt finansierade farledsfördjupningen möjliggör för Göteborgs hamn att ta emot fullastade
fartyg av större magnitud än någonsin tidigare, och innebär en väsentligt
förbättrad konkurrenssituation på den internationella marknaden – vilket i sin
tur bidrar till jobb och välfärd i Göteborg.
Förutom varutransporterna spelar kryssningstrafiken till Göteborg en allt
större roll för den turistekonomiska helheten i Västsverige. Antalet kryssningsfartygsanlöp har ökat kraftigt under de senaste åren och bör, efter pandemins
slutgiltiga slut och i takt med ökad vaccinationsgrad i fler länder, fortsatt kunna
spela en viktig roll för besöksnäringen.
Göteborgs hamn måste betraktas som ledande i sjöfartens klimatomställning.
Genom egna initiativ, tät samverkan med andra hamnmyndigheter, välfungerande klimatprojekt och ett aktivt arbete för fossilfria containerterminaler
bidrar hamnen till minskade utsläpp, klimatsmart handel och grönare sjöfart.

Göteborgs Hamn ska fokusera på sitt kärnuppdrag att stärka konkurrenskraften,
påbörja planerade utvecklingsprojekt och färdigställa pågående utbyggnader.
Hamnen ska fortsätta skapa förutsättningar för den hamnanknutna kommersiella
verksamheten. Farledsfördjupning, kajanläggningar och andra infrastrukturella
investeringar är förutsättningar för en framgångsrik hamnverksamhet. Driftsättning av nya logistikanläggningar kommer förbättra både konkurrenskraft
och intjänandegrad.
Hamnen har antagit världens mest offensiva klimatmål för hamnrelaterade
utsläpp, och har åtagit sig att minska de fossila utsläppen med 70 procent
till år 2030. Hela staden står bakom denna högt ställda ambition, och andra
nämnder och styrelser ska – om Göteborgs Hamn konstaterar att samverkan
eller stöd krävs – understödja arbetet med full kraft. Den djupa samverkan som
finns med stuveriföretagen är en förutsättning för att målet ska kunna uppnås.
Hamnen ska spela en ledande roll i arbetet för klimatomställning från fossila till
renare bränslen genom ett aktivt arbete gentemot rederier, investeringar i energieffektiva anläggningar och utbyggnad av ren laddningsinfrastruktur på kajerna.
Bara under år 2019, precis före pandemin, ökade järnvägsvolymerna med
20 procent genom det framgångsrika konceptet Railport Scandinavia. Arbetet
med att flytta över containertrafiken från lastbil till järnväg ska fortsätta.
Göteborgs hamn ska också arbeta med att föra över lastbilstransporter till
sjötransporter utefter kusterna och inre vattenvägar. Detta är viktigt såväl av
konkurrens- som miljöskäl.

Uppdrag

»

Göteborgs Hamn ska erbjuda kunder renare energi genom utbyggd laddningsinfrastruktur på kajer.

Att kärnverksamheten i Göteborgs hamn, med tillhörande underhåll och
teknologiska moderniseringar, fungerar är grundläggande förutsättningar för
Göteborgs – och hela Sveriges – välstånd och utveckling. Djuphavstrafiken är
avgörande för att garantera folkets varu- och förnödenhetsförsörjning.
Göteborgs Hamn är ett, i ordet sanna bemärkelse, riksintresse.
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KLUSTER: TURISM, KULTUR
OCH EVENEMANG
Kommunfullmäktiges mål

Många besöksmål och evenemang har prövat digitala lösningar under året,
med varierande men inte sällan framgångsrika resultat. Halv- och heldigitala
arrangemang lär bli vanligare i takt med den snabba strukturomvandling som
pandemin har framkallat.

Antalet arbeten inom besöksnäringen ska öka.

Analys
Pandemin, de tillhörande restriktionerna och den efterföljande ekonomiska
nedgången har gemensamt inneburit ett abrupt slut för den göteborgska
besöksnäringens kontinuerliga tillväxt. Från en dag till en annan belades en hel
bransch med verksamhetsförbud, regler och direktiv som inte går att kombinera
med näringens grundläggande villkor. Konsekvenserna har blivit förödande:
besöksnäringen har drabbats av massiv arbetslöshet, lidit stora ekonomiska
förluster och många företag sett sin själva existens hotad.
I takt med ökad vaccinationsgrad har restriktionerna luckrats upp och avvecklats. Det märks, från såväl erfarenheten som statistiken, att många göteborgare
och svenskar vill konsumera de tjänster som erbjuds inom besöksnäringen.
Antalet hotellnätter, resor, turistbesök, konserter, idrottsevenemang och
annat kan beräknas öka kraftigt under året. Återstarten hämmas dock av att
kompetensförsörjningen i branschen är svår.
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Göteborg har ett stort antal kulturinstitutioner av hög klass och kvalitet, som
utgör viktiga besöksmål för såväl göteborgare som turister. Stadens teatrar
och museer är kunskaps- och upplevelseinstitutioner som har en samtida och
framtida roll och bidrar till bilden av kultur- och evenemangsstaden Göteborg.
Flera av dessa har kunnat verka begränsat under pandemin, men kan nu
återigen öppna sina lokaler och presentera sina verk för göteborgarna.

Kommunfullmäktiges inriktning
Klustrets syfte är att göra det attraktivt att leva i, verka i och besöka Göteborg.
Denna hållning ska genomsyra hela verksamheten.
Liseberg är en självklar del av det som göteborgarna äger gemensamt. Som
Göteborgs egentliga folkpark och ett av besöksnäringens stora dragplåster är
det viktigt att Liseberg fortsätter utvecklas och expandera efter pandemin.
Liseberg ska fortsatt ta fram koncept där verksamheten går i riktning mot att
bli en året-runt-destination för såväl göteborgare som besökare. Äventyrsbadssatsningen, med tillhörande nischhotell, är särskilt viktig för att detta koncept
ska bli verklighet.

I Göteborg har besöksnäringen kommit att spela rollen som en av stadens
basnäringar. Göteborg tjänar på sina besökare. Många av de arbetstillfällen som
genereras inom besöksnäringen har relativt låga utbildnings- och erfarenhetskrav,
vilket öppnar upp denna del av arbetsmarknaden för de grupper som i andra
fall har svårt att hitta sysselsättning. Återstarten innebär därmed att många
grupper som står långt från arbetsmarknaden återigen får möjligheten till
lönearbete.

Kompetensförsörjningen är en svår och växande fråga för hela besöksnäringen.
Under pandemins verksamhetsförbud valde många människor att lämna yrket
helt och måste nu lockas tillbaka, samtidigt som branschen behöver rekrytera
helt ny arbetskraft i takt med naturliga avgångar och fler turister. Goda
personalvillkor och skäliga löner kommer att spela en stor roll för få arbetssökande att välja besöksbranschen istället för att söka sig till andra bristyrken.
Klustret ska stötta företagen i frågan om kompetensförsörjning, inte minst
genom samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt
Arbetsförmedlingen.

Liseberg utgör navet i besöksnäringen. Med sitt internationellt konkurrenskraftiga utbud och starka varumärke sätter Liseberg hela staden på kartan, och
bidrar till att skapa värde för Göteborg som helhet. De statliga restriktionerna
resulterade i att Liseberg länge stod stängt. Samtidigt har viktiga utvecklingsprojekt, inte minst det nya hotellet, fortsatt enligt plan. Bolaget har därmed
lagt grunden för en snabb återstart, med intjänande och verksamhet över större
delar av året.

I utvecklingen av besöksnäringen ska jämlikhetsperspektivet hela tiden finnas
med i bilden. Stadens aktörer ska verka för att stadsmiljön används som
kultur-och eventarena, för att event och verksamheter äger rum över hela
staden samt för att det den stora majoriteten av eventutbudet är öppet och
tillgängligt för alla. Priser och kostnader ska därmed hållas låga. Stadens arenor
och plattformar för evenemang ska i högre utsträckning användas för olika
sorters kostnadsfria och lågt prissatta evenemang under lågsäsong.
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Förmågan att locka större evenemang, av olika kategorier och för olika
målgrupper, är avgörande för att både bibehålla och förstärka Göteborgs
ställning inom såväl den nationella som globala besöksnäringen. Under 2021
slöts äntligen, på socialdemokratiskt initiativ, en långsiktigt hållbar och
politiskt bred överenskommelse för att ersätta Scandinavium med en modern
multiarena och ersätta Lisebergshallen, men också bygga ändamålsenliga
idrottshallar – allt längs evenemangsstråket. Området ska även kompletteras
med fler bostadsfastigheter och blandstad för att möjliggöra ett ökat kundunderlag för restauranger och andra näringar under lågsäsong. En ny multiarena
som ersättning för Scandinavium är en förutsättning för att Göteborg fortsatt
ska kunna erbjuda internationellt ansedd hockey, inomhuskonserter och andra
viktiga evenemang. Under 2022 är ambitionen att de första praktiska stegen
tas i processen för att möjliggöra ett skyndsamt och seriöst genomföra samtliga
delar i arenaöverenskommelse.
Svenska Mässan är en knutpunkt för stadens besöksnäring. Affärsresenärerna,
som i samband med Västlänkens färdigställande och fortsatta utveckling
kommer att kunna nå Korsvägen på ett mer effektivt sätt än tidigare, utgör
själva en hög andel av den totala besöksvolymen och antalet gästnätter – och
besöker dessutom Göteborg under hela året. Staden ska stötta Svenska Mässan
som unik konferensanläggning i återstarten av besöksnäringen.
Den framtvingade digitaliseringens effekter och möjligheter ska tas tillvara.
Klustret ska aktivt stötta branschen i att fortsätta inkorporera halv- och
heldigitala arrangemang som naturliga komplement till branschens fysiska
verksamhet.

EKONOMISK
SAMMANSTÄLLNING

2022–2024

Nedan följer ekonomisk sammanställning för
kommunen. Alla siffror är i tusen kronor (tkr)
med undantag för investeringar som anges i
miljoner kronor (mnkr). Investeringsbudgeten
är även baserad på nettokostnader, det vill
säga bruttokostnader för investeringar minus
eventuella investeringsinkomster.

Uppdrag

»
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Stadens arenor och evenemangslokaler ska användas mer resurseffektivt och
året runt.
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Resultaträkning
(tkr)

2022

2023

2024

9 949 100

10 173 900

10 397 600

600 000

600 000

600 000

-44 882 100

-45 732 900

-46 851 600

-2 050 000

-2 250 000

-2 450 000

-36 383 000

-37 209 000

-38 304 000

32 147 000

33 411 000

34 606 000

Generella statsbidrag och utjämning

4 330 000

4 048 000

4 142 000

Finansiellt netto exklusive utdelning

16 000

10 000

-34 000

Utdelning

490 000

440 000

390 000

Årets resultat

600 000

700 000

800 000

Verksamhetens intäkter exklusive
realisationsvinster
Realisationsvinster
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Balanskravsutredning
(tkr)

Resultatutjämningsreserv
(tkr)

2022

2023

2024

4 530 000

4 530 000

4 530 000

Medel till RUR

0

0

0

Medel från RUR

0

0

0

4 530 000

4 530 000

4 530 000

0

524 000

542 000

2022

2023

2024

Anläggningstillgångar

96 300 600

104 989 500

114 227 900

varav materiella

47 243 600

52 191 500

57 406 900

varav finansiella

49 057 000

52 798 000

56 821 000

Omsättningstillgångar

12 500 000

12 500 000

12 500 000

108 800 600

117 489 500

126 727 900

31 031 000

31 731 000

32 531 000

600 000

700 000

800 000

varav resultatutjämningsreserv

4 530 000

4 530 000

4 530 000

Avsättningar

5 000 000

5 500 000

6 000 000

Långfristiga skulder

50 769 600

57 258 500

64 196 900

Kortfristiga skulder

22 000 000

23 000 000

24 000 000

72 769 600

80 258 500

88 196 900

108 800 600

117 489 500

126 727 900

Ingående balans

Utgående balans
Möjlig användning

Balansräkning
(tkr)
Tillgångar

Summa tillgångar

2022

2023

2024

600 000

700 000

800 000

-600 000

-600 000

-600 000

Eget kapital

Årets balanskravsresultat före
ianspråktagande/avsättning till
resultatutjämningsreserv

0

100 000

200 000

varav årets resultat

Medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

Medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

Årets balanskravsresultat

0

100 000

200 000

Årets resultat (ovan)
Avgår samtliga realisationsvinster

Eget kapital, avsättningar och skulder

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

162

Ekonomisk sammanställning 2022–2024

Budget 2022

Budget 2022

Ekonomisk sammanställning 2022–2024

163

Kassaflödesanalys (tkr)

2021

2022

2023

600 000

700 000

800 000

46 130

47 110

48 570

Ej likviditetspåverkande poster

2 150 000

2 350 000

2 550 000

Förskolenämnden

4 577 380

4 631 330

4 668 840

Kassaflöde löpande verksamhet

2 750 000

3 050 000

3 350 000

Grundskolenämnden

8 928 440

9 100 420

9 249 460

Idrotts- och föreningsnämnden

585 900

607 530

653 250

Kommunledningen

376 400

382 180

387 970

0

0

0

634 040

644 500

657 520

0

0

0

Miljö- och klimatnämnden

111 200

112 460

109 400

Löpande verksamhet
Årets resultat

Investering
Investeringar (netto)

-6 113 600

-6 797 900

-7 265 400

Förändring likvida medel investering

-6 113 600

-6 797 900

-7 265 400

Finansiering

Kommunbidrag nämnder
(tkr)
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden

Kretslopp- och vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden

2022

2023

2024

156 550

158 550

160 550

740 600

737 000

7 488 900

7 938 400

Nämnden för Arbetsmarknad
och vuxenutbildning

762 970

8 476 600

Ökning/minskning långfristiga fordringar

-5 113 000

-3 741 000

-4 023 000

Nämnden för Demokrati och
medborgarservice

85 220

86 190

87 350

Delsumma finansiering

3 363 600

3 747 900

3 915 400

Nämnden för Funktionsstöd

4 742 940

4 958 490

5 131 490

8 000

6 000

0

20 720

21 040

21 320

Nyupplåning

Nämnden för Inköp och upphandling
Årets kassaflöde

0

0

0

Nämnden för Intraservice
Park- och naturnämnden

335 880

339 330

342 540

Socialnämnd Nordost

1 640 600

1 657 300

1 685 960

Socialnämnd Centrum

1 226 870

1 231 970

1 253 120

Socialnämnd Sydväst

745 270

746 360

761 500

Socialnämnd Hisingen

1 158 990

1 167 550

1 188 680

Trafiknämnden

1 299 290

1 294 970

1 270 170

Utbildningsnämnden

2 231 800

2 327 730

2 428 850

21 720

4 370

16 150

5 862 070

6 035 830

6 191 830

Arkivnämnden

22 180

22 600

22 900

Business Region Göteborg AB

30 780

30 920

30 860

Fastighetsnämnden transfereringar

68 410

68 690

69 640

Valnämnden
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd
Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter

Göteborg & Co AB

121 560

122 100

121 870

Socialnämnd Centrum studieförbunden

31 390

31 520

31 950

Överförmyndarnämnden arvoden

25 810

26 300

26 650

35 808 508

36 563 935

37 355 390

TOTALT Kommunbidrag nämnder
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Investeringar nämnder
(nettokostnader, mnkr)

2021

2022

2023

2024

2025

2021–2025

510

415

302

310

292

1 830

67

48

56

51

64

286

Idrotts- och föreningsnämnden

552

416

632

732

671

3003

varav reinvestering

187

132

191

236

155

901

Kretslopp- och vattennämnden

969

946

857

912

1 202

4 886

2 585

2 865

3 274

3 539

3 328

15 591

varav reinvestering

885

865

1 255

1 530

1 525

6 060

Park- och naturnämnden

213

115

105

105

109

647

15

15

15

16

16

77

1 456

1 356

1 628

1 667

1 625

7 733

525

568

553

727

638

3 010

Totalt kommunen

6 285

6 114

6 798

7 265

7 227

33 689

varav reinvestering

1 859

1 804

2 266

2 708

2 567

11 203

Fastighetsnämnden
varav reinvestering

Lokalnämnden

varav reinvestering
Trafiknämnden
varav reinvestering

Kommuncentrala poster
(tkr)

2022

Beredskap för särskilda ändamål
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital

200 000

Försörjningsstöd extra beredskap

100 000

Beredskap ökade kostnader justeringar enligt finansieringsprincipen

20 600

Budgeterade kostnader för särskilda ändamål
Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra)
Revisorskollegiet

2 000
38 352

Tillköp kollektivtrafiken (VGR)

187 200

Sommarlovskort

27 000

Indexering infrastrukturella avsättningar

6 700

Bidrag politiska partier

30 730

Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartillskott)

3 000

Lindholmen science park Visual Arena

3 200

Johanneberg science park (aktieägartillskott)

2 000

Göteborgs Symfoniker bidrag

2 500

Win Win Gothenburg sustainability award

1 500

Kommunövergripande avgifter

61 100

Räddningstjänsten brandvatten

3 980

Borgerliga vigslar

2 100

Extern visselblåsarfunktion
Medlemsavgift Räddningstjänsten

700
373 100

Pensioner räddningstjänsten

71 000

Samordningsförbundet

15 700

Pensionskostnader
Finansiering via intern pensionsavgift (nämnder)

2 150 000
-1 410 000

Evakueringskostnader med mera

120 000

Personal-/kompetensförsörjning

45 000

Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet

10 000

Klimatkontrakt
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700

Jubileumsparken

9 800

Göteborg Filmstudios

1 000

Ny organisation för stadsutveckling

30 000

Låglönesatsning

20 000
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Kommuncentrala poster
(tkr)

2022

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse
Centrala trygghetsåtgärder
Klottersannering (avropas av trafiknämnden)

7 000

LOV3 områden (avropas av kommunstyrelsen)

50 000

Trygghetsåtgärder för kommunala verksamheter
(kommunstyrelsen fördelar medel mellan berörda nämnder)

10 000

Medel som hanteras genom beslut av Göteborg & Co
Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co)

10 000

Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp och vattennämnden
Dagvatten och skyfall

5 000

Utökad skattefinansiering för kretslopp och vattennämndens skyfallsarbete

5 500

Kretslopp och vatten västsvenska paketet

2 000

Skattekollektivets eventuella övertagande av ekonomiskt ansvar för nedlagda
deponier

1 000

Menskoppar

2 500

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden
som fördelar medel mellan berörda nämnder
Enkelt avhjälpta hinder

20 000

Medel som hanteras genom beslut av Socialnämnd centrum
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder

3 000

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder

18 000

Näringslivsfrämjande åtgärder
Hanteras genom beslut i Göteborg & Co som fördelar pengar
i samverkan med BRG och Citysamverkan

Summa kommuncentrala kostnader för särskilda ändamål
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De socialdemokratiska kommunalråden Jonas Attenius, Blerta Hoti,
Viktoria Tryggvadottir Rolka och Marina Johansson.

