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Yttrande angående – delårsrapport augusti 
2020 för kommunledningen  
 

Kommunstyrelsen har för mindre än ett år sedan fattat beslut om att alla ny- och 
ombyggnationer ska göras i så kallad fullmått. Alliansen förespråkar att fullmåttshallar 
förblir normen när nya sporthallar byggs i anslutning till nybyggda skolor och att en 
avvikelse från denna norm ska hanteras av ansvarig nämnd. Fullmåttshallar möjliggör att 
så många olika föreningar och idrottsformer som möjligt kan nyttja lokalerna när skolan 
är stängd. Utbyggnationen av tillräckligt många fullmåttshallar för att möta idrottens 
behov har dessutom under allt för många år varit eftersatt. Samtidigt vill Alliansen 
understryka att det i Göteborg finns ett stort föreningsliv som bedriver verksamheter inom 
idrottsformer som inte kräver fullmåttshallar. För sådana föreningar är tillgången till en 
mindre hall självklart att föredra framför ingen alls.  Alliansen vill också betona vikten av 
att ta hänsyn till de olika målkonflikter som kan uppstå vid uppförandet av en ny 
sporthall. Det är exempelvis viktigt att det finns kvar tillräckligt mycket fri yta på 
skolgården för att tillgodose behovet av lek och idrott utomhus. I vissa fall kan det finnas 
skäl till att bygga en mindre sporthall för att tillgodose andra intressen. Därför är det 
viktigt att ansvarig nämnd i särskilda fall har möjlighet att avvika från normen om 
fullmåttshallar.  
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Yttrande angående – Delårsrapport augusti 2020 för 
kommunledningen 

 

Yttrandet 
Avser punkt 7. ”Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisning av 
uppdraget att hos Polismyndigheten ansöka om att områdena Brunnsparken - 
Gustaf Adolfs Torg med intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget 
ska utgöra platser enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.5.1 (diarienummer 1324/17).”  

Ordningsvakterna i Göteborg ger invånarna en möjlighet att röra sig tryggt och 
fritt. De behövs i ett läge där polisen måste prioritera sina resurser. Göteborgs 
innerstad skall vara en ren, trygg och attraktiv plats för alla göteborgare. 

Sedan juni 2020 är Brunnsparken, Gustav Adolfs torg, Kronhusbodarna, delar av 
Östra Hamngatan utanför köpcentret Nordstan, samt smågator intill, förordnat 
enligt 3§ Lagen om ordningsvakter (LOV3). Ordningsvakter är polisen behjälplig 
med ordningen i området där många människor rör sig dagligen.  

Från och med augusti började ordningsvakter att patrullera i området, vilket 
redan gett positivt resultat. Människor upplever en ökad trygghet och 
narkotikahandeln i området är under bättre kontroll. Efter en vecka rapporterades 
det om ett 40-tal ingripanden och tillsägelser (GP 8/8). Det har rört sig om allt 
ifrån otillåten alkoholförtäring, omhändertaganden och narkotikabrott till lättare 
ordningsstörningar, hjälp vid sjukdomsfall och hjälp där barn har kommit ifrån 
sina föräldrar.  
 
Nu är det lämpligt att även se över och förordna Kungsportsavenyn med 
tillhörande smågator enligt LOV3.  

Här uppe fortsätter våldet, stölder och narkotikabrott och det ökar dessutom i 
omfattning. Under vardagskvällar, helger och nätter lockar stråket till sig 
restaurangbesök och nöjesliv - men även individer som har narkotikahandel och 
brottslighet som huvudsyssla.  

För att göra området attraktivt för såväl butiksägare som kunder, krögare och 
deras gäster - krävs skarpare åtgärder mot kriminalitet och otrygghet även i den 
här delen av centrala Göteborg. De som drabbas av brott och tragiska 
följdeffekter runt Avenyn är både näringsidkare i form av handlare och krögare, 
samt allmänheten i stort. Butiksstölder och oro bland kunder gör att man 
medvetet väljer bort området då man inte känner sig trygg.  
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Yrkande angående Delårsrapport augusti 
2020 för kommunledningen 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fullmåttshallar blir norm vid ny- och ombyggnation av skolidrottshallar i staden. 
Avvikelser från normen hanteras av ansvarig nämnd. Beslutet kan ej delegeras.   
 

Vi rödgrönrosa har länge drivit att alla sporthallar som byggs, även i anslutning till 
nybyggda skolor ska vara fullmåttshallar (20x40 m).  Tyvärr ser vi gång på gång att det 
byggs hallar som inte är i fullmåttsskala. Lokalsekretariatet är den instans som beställer 
hallar utifrån skolornas behov. Vi menar att det måste föras en dialog med föreningar i 
närområdet, så att lokaler som byggs uppfyller och tillgodoser flera behov än bara 
skolornas. Det är inte effektivt resursutnyttjande att bygga skolidrottshallar om de ändå 
inte kan användas av föreningslivet då skolan är stängd för att hallarna är för små.  

Vi upplever inte att det arbete som föranlett förslaget till beslut medför att fullmåttshallar 
faktiskt blir norm i staden. Snarare bibehålls rådande ordning. Vi menar att för att en 
norm ska bli verklighet behöver aktiva avvikelsebeslut fattas av den nämnd som ansvarar 
för lokalförsörjningen av skolidrottshallar. Detta skulle även harmoniera och understryka 
beslutet i kommunstyrelsen i samband med antagandet av lokalförsörjningsplanen 2019-
12-11 om att uppdra åt Stadsledningskontoret att genom lokalsekretariatet säkerställa att 
fullmåttshallar blir norm vid ny-och ombyggnation av skolidrottshallar. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
 
Datum 2020-09-25 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Yrkande angående – Delårsrapport augusti 
2020 för kommunledningen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att träda in i förhandling med arbetstagarparterna i 
syfte att undersöka möjligheterna att träffa avtal som bl. a. reglerar roll- och 
ansvarsfördelning angående trakasserier och kränkningar med utgångspunkt i 
diskrimineringslagen (2008:567), organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).    

Yrkandet 
En arbetsgivare, som Göteborgs Stad, har ett lagstadgat ansvar att agera mot själva 
förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen – men också ett moraliskt sådant. 
Målet för staden måste vara att helt stoppa sexuella trakasserier och diskriminering 

I lagtexten står att arbetsgivare är skyldiga att arbeta för att motverka diskriminering, men 
det står ingenting om hur detta ska gå till. Det behövs verktyg för att säkerställa 
efterlevnaden.  

Det framgår av delårsrapporten att ett utvecklingsarbete pågår gällande stödpaket med 
sexton åtgärder. En satsning är påbörjat gällande en evidensbaserad utredningsmetod med 
fokus på att ta sig an, undersöka och genomföra utredningar när påståenden och 
anmälningar om kränkningar och trakasserier förekommer. Det är bra. Men vi anser att 
arbetet med att motverka sexuella trakasserier skulle skärpas ytterligare genom att staden 
tecknar ett kollektivavtal 

 Vi vill därför ge stadsledningskontoret i uppdrag att förhandla med arbetstagarnas parter 
i syfte att träffa ett avtal angående kränkningar, trakasserier och diskriminering i 
arbetslivet. Våra partier har tidigare lagt detta skarpa förslag i kommunstyrelsen för att 
komma tillrätta med trakasserier på arbetsplatserna. Tyvärr röstades förslaget ned av 
allianspartierna. Nu kommer dock en ny chans att rösta för ett förslag som skulle innebära 
ett aktivt arbete mot diskrimineringen och för jämställdhet och att Göteborgs Stad ska 
vara en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och diskriminering. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2020-09-25                              
Ärende 1.1  

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna) 
  



Yttrande angående - Delårsrapport augusti 2020 för 
kommunledningen 
 

Yttrandet 
 
I delårsrapporten per augusti 2020 framkommer ett antal komprometterande faktum som borde mana 
högerstyret till ödmjukhet inför sina egna misslyckanden. Socialdemokraterna ser med fortsatt oro hur 
det borgerliga högerstyrets ideologiska massuppdragsgivning, skadliga personalpolitik och allmänna 
brist på styrning får svåra konsekvenser för staden och dess verksamheter. I centrum för vår kritik står 
det borgerliga styrets marknadsexperiment i den offentliga välfärden, där privatiseringarna har lett till 
samma förutsägbara resultat som vanligt: urholkade villkor för personalen, vinstjakt på skattepengar 
och aktiebolag i välfärden. Givet den situation staden befinner sig i menar vi att det vore lämpligt för 
högerstyret att snarast ompröva sina marknadsexperiment och återta kontrollen över stadens 
gemensamma resurser.  
 
I syfte att stävja de problem som har uppstått i privatiseringens kölvatten föreslås att privata 
välfärdsutförare bör få del av stimulanspengen för arbetsmiljö, via en proportionerlig fördelning som 
bygger på andel brukare. Andelen ligger i dagsläget på omkring fem procent av brukarna, vilket i sig 
självt säger någonting om impopulariteten i marknadsaktörernas verksamhet. I väntan på en 
fullmäktigemajoritet som vågar återkommunalisera omsorgen menar vi att det är viktigt att de privata 
utförarna tar ett eget ansvar för kvaliteten i sin verksamhet. Det åligger de privata aktörerna att 
tillförsäkra sina medarbetare en god arbetsmiljö, enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, och de har en 
skyldighet att arbeta med sin egen arbetsmiljö. I vissa fall kan det eventuellt löna sig med samordning 
av exempelvis utbildningsinsatser, men även då är det viktigt att resurser tillförs från både kommunal 
och privat sektor. Det blir orimligt att staden ska bekosta och organisera arbetsmiljösatsningar som 
också riktar sig till de privata utförarna.  
 
Vi ser också mycket negativt på att stimulanspengen för arbetsmiljö – än så länge – mest tycks ha 
renderat i att hundratusentals skattekronor har använts till workshops. Staden behöver rent generellt 
omfördela resurser från byråkrati, överbyggnad och workshopliknande projekt till produktionen av 
välfärdstjänster och förbättrade villkor för välfärdspersonalen. På flera områden agerar högerstyret 
stick i stäv med denna helt nödvändiga ambition. I arbetsmiljöfrågan blir detta prioriteringsfel särskilt 
viktigt att åtgärda, och vi förväntar oss att styret – snabbt och resolut – ser till att varje skattekrona 
dedikerad till arbetsmiljöarbetet också används på ett sådant sätt att det gynnar 
arbetsmiljöutvecklingen ute i stadens verksamheter.  
 
 

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yttrande  
2020-09-23 
 

Socialdemokraterna 
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Yttrande angående – Delårsrapport augusti 
2020 för kommunledningen  
Yttrandet  
På Alliansens initiativ har ett flertal arbetsmiljö- och kompetensförstärkande åtgärder 
planerats in för hemtjänstens verksamhetsområde inför 2021-2022. Däribland inrättandet 
av en stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom hemtjänsten. Syftet med 
stimulanspengen är att bland annat förbättra arbetsmiljön, minska sjukskrivningstalet och 
stärka det goda ledarskapet, vilket på sikt bidrar till en ökad kvalité för brukaren.  

För att säkerställa att de i delårsrapporten föreslagna åtgärderna faktiskt uppnår syftet 
med att bidra till förbättrad arbetsmiljö och kompetens, är det viktigt att resultatet följs 
upp på ett systematiskt sätt efter åtgärdernas genomförande. På så vis kan effektiva 
metoder för att förbättra kvaliteten inom hemtjänsten identifieras och utvecklas vidare.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
2020-09-22 
 

M L C KD 
  
Ärende nr 1.1 
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Delårsrapport augusti 2020 för 
kommunledningen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen godkänns. 
2. Uppföljning av handlingsplanen kopplad till partnerstadsavtalet med Chicago för 

perioden 2017–2019 antecknas.  
3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget att 

tillsammans med berörda nämnder, inrätta en funktionshinderombudsman under 2020 
med placering i kommunstyrelsens förvaltning för att synliggöra 
funktionshinderfrågor på strukturell nivå enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 
(diarienummer 0334/20).  

4. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget att 
tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, implementera planen mot 
hedersrelaterat förtryck och våld enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 (diarienummer 
0425/20).  

5. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget till 
samtliga nämnder och styrelser att överse implementering av Göteborg Stads plan för 
jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 
(diarienummer 0428/20).  

6. Kommunstyrelsen godkänner för egen del, redovisning av budgetuppdraget att ingå 
avtal med polismyndigheten om utbyggnad av kamerabevakning av brottsutsatta och 
otrygga platser enligt beskrivning i avsnitt 4.1.4.1 (diarienummer 0393/19).  

7. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisning av uppdraget att hos 
Polismyndigheten ansöka om att områdena Brunnsparken - Gustaf Adolfs Torg med 
intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra platser enligt 3 § 
lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1 
(diarienummer 1324/17).  

8. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisning av uppdraget att implementera 
de förslag till åtgärder som kan finansieras inom befintlig ekonomisk ram i förslaget 
till stödpaket med åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att stärka 
insatserna mor sexuella trakasserier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad enlig 
beskrivning i avsnitt 4.1.5.1 (diarienummer 1449/19).   

9. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
tillsammans med berörda nämnder, skapa kontinuerlig lägesbild för brottsutsatta och 
otrygga platser i staden enligt beskrivning i avsnitt 4.1.5.1 (diarienummer 0958/20). 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-07 
Diarienummer 0252/20 
 

Handläggare  
Elisabeth Kylmänen, Peyman Emami 
Telefon: 031-3680110, 031–3680113 
E-post: elisabeth.kylmanen@stadshuset.goteborg.se, 
peyman.emami@stadshuset.goteborg.se 
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10. Uppdraget till stadsledningskontoret att utreda och redovisa lämplig kommuncentral 
organisation för det direkt brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1622/18) 

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att säkerställa att särskilda team upprättas inom 
hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 smitta enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0753/20). 

12. Uppdraget till stadsledningskontoret att säkerställa att kohortvård bedrivs på de vård- 
och omsorgsboenden där det finns covid-19 smitta enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 
förklaras fullgjort (diarienummer 0808/20). 

13. Uppdraget till stadsledningskontoret att skyndsamt utreda inrättandet av en 
stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom hemtjänsten och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0611/20). 

14. Uppdraget till stadsledningskontoret att skyndsamt utreda hur en riktad 
kompetensförstärkande insats för timanställda inom hemtjänsten kan utformas och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0749/20). 

15. Uppdraget till stadsledningskontoret att införa en central samordnande funktion vid 
omplacering och omställning med start 2020 och att finansiering av den samordnade 
funktionen ska fördelas enligt principen om 50 procent från stadsledningskontoret 
och 50 procent från samtliga nämnder samt att i samverkan och dialog med fackliga 
representanter finna samsyn i hur ett omställningsstöd vid arbetsbrist ska hanteras 
enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0922/18). 

16. Uppdraget till stadsledningskontoret att söka samverkan med Swedavia och 
Landvetter flygplats för att hitta metoder för att förhindra och förebygga 
barnäktenskap/bortgifte utomlands enligt beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras 
fullgjort (diarienummer 1317/17). 

17. Uppdraget till stadsledningskontoret att genom lokalsekretariatet säkerställa att 
fullmåttshallar blir norm vid ny- och ombyggnation av skolidrottshallar enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1121/19). 

18. Uppdraget till stadsledningskontoret att i samverkan med kulturnämnden, återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om hur samverkan, finansiering och 
ansvarsfördelning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen gällande de 
samfinansierade kulturinstitutionerna kan utvecklas samt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts uppdrag att vara styrgrupp för arbetsgruppen för att utveckla 
samverkan mellan staden och regionen kring kulturinstitutionerna i Göteborg och 
analysera och föreslå lösningar för uppdraget enligt avsnitt 4.1.6.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0828/19). 
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Sammanfattning 
Delårsrapporten för augusti 2020 är den andra rapporteringen enligt Göteborgs Stads 
förändrade struktur för uppföljning. Avsnitten 1–3 är avsedda för nämnders och styrelsers 
rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, medan rapportering till 
den egna nämnden sker i avsnitt 4. I det nya uppföljningssystemet läggs ökat fokus på 
uppföljning av grunduppdrag, det vill säga sker verkställighet utifrån det som planerats 
för året eller finns väsentliga avvikelser att rapportera som viktig styrinformation. Fokus 
ligger på uppföljning av kommunstyrelsens budget och kommunstyrelsens 
verksamhetsplan, vad som uppnåtts, resultat, och analys av verksamheten utveckling.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den ekonomiska dimensionen finns belyst i rapportens sammanfattning samt avsnitt 
2.1.1, 2.1.2, 3.2 och 4.3. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Dimensionerna behandlas där det är relevant i delårsrapportens olika avsnitt. 

Samverkan 
Information och dialog om innehåll i denna rapport har lämnats i förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG) den 9 september 2020. 

Bilagor 
1. Delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen ska godkänna delårsrapport augusti 2020 för kommunledningen. 
Enligt Göteborgs Stads tidplan för budget- och uppföljningsprocessen är sista dag för 
beslut i nämnd 2020-09-24. 

I ärendet lämnas uppföljning av handlingsplanen kopplad till partnerstadsavtalet med 
Chicago för perioden 2017–2019. 

Ärendet innehåller också redovisning av fyra budgetuppdrag från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen, tre uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen utanför 
budget och nio uppdrag från kommunstyrelsen till stadsledningskontoret. Detta är ett 
effektiviserat arbetssätt och minskar antalet tjänsteutlåtanden till kommunstyrelsen i 
uppdragsredovisningar vilka textmässigt inte är så omfattande. Enligt beslutsmeningar 
om redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen tar 
kommunstyrelsen som nämnd, beslut för egen del. Om kommunstyrelsen som nämnd 
beslutar att förklara uppdragen genomförda redovisas dessa vidare till 
kommunfullmäktige inom ramen för Göteborgs Stads uppföljningsstruktur.  

 

 

Anders Roswall 

Chef för område kontorsledning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Sammanfattning 
Stadsledningskontoret utvecklar ständigt arbetet med grunduppdragen och under 
året har kontorets organisation ändrats utifrån bland annat förändrade 
omvärldsförutsättningar och för att möta framtida utmaningar. 

Uppföljningsportalen har utvecklats med presentation av utfallsvärden för 
indikatorer för budgetmål samt uppdragslistor över nämnder och styrelsers arbete 
med utstyrda uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I arbetet 
med ny uppföljningsstruktur har en första preliminär bedömning införts avseende 
på vilken nivå uppdrag till nämnder och styrelser ska återrapporteras till 
kommunledningen. Samarbetet med Stadshus AB avseende bland annat 
ärendeprocessen har förstärkts och bedömningen är att framförhållningen 
förbättrats liksom själva processarbetet. Ett annat exempel på förstärkt samarbete 
är framtagande av underlaget Förutsättningar för budget 2021. 

Situationen med Covid-19 har fått långtgående effekter i stadens verksamheter och 
kontorets HR-arbetet har haft fokus på att underlätta för verksamheter genom att 
informera, svara på frågor och samordna vissa av stadens gemensamma insatser. 
Arbetsmiljöfrågorna har präglats av att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och 
fokus har varit att kommunicera och förmedla gällande regelverk vid smittorisker. 

Arbetet med Coronapandemin har framför allt påverkat kontorets ledning liksom 
vissa funktioner och arbetsgrupper som varit kraftigt ansträngda, men för kontoret 
som helhet är det svårt att mäta något tydligt produktionsbortfall. 

Årets löneöversyn har delvis genomförts, avser medlemmar i de förbund som hade 
pågående avtal. För de förbund där nya centrala avtal ska tecknas 2020 har 
lönerörelsen skjutits upp på grund av pandemin, avtalen är prolongerade till den 31 
oktober. 

Liksom i marsrapporten kvarstår två väsentliga avvikelser mot kommunstyrelsens 
budget och verksamhetsplan, dels beslutet att skjuta på avgörandet om strategisk 
planeringsfunktion till 2022, dels uppdraget Valhallagatan/evenemangsområdet" 
vilket förklarats fullgjort utan genomförande av planerad utredning. Den i 
marsrapporten redovisade avvikelsen avseende laglighetsprövningen av 
Trygghetsvakter och kamerabevakningen har kommit till beslut och även om 
arbetet har blivit försenat löper det nu på. 

De budgetmål som specifikt styrts ut till kommunstyrelsen som nämnd följs upp i 
denna rapport. Värdering av måluppfyllelse sker utifrån en bedömning av vilka 
effekter kontorets aktiviteter haft hittills i år. För målet attraktiv arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor sätt måluppfyllelsen till viss, trots de effekter Coronapandemin 
haft, på grund av att arbetet i grunden haft en positiv utveckling för Göteborgs Stad 
över några års tid. 

Sjukfrånvaron på kontoret är fortsatt låg och bedömningen är att ökad möjlighet att 
arbeta flextid och hemifrån samt rutiner för att förhindra smittspridning bidragit till 
detta. 

Ett överskott på 17 mnkr prognostiseras för året, 10 mnkr avser kontorets 
verksamhet och 7 mnkr den politiska verksamheten. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 
Delårsrapporten för augusti är upprättat enligt Göteborgs Stads nya struktur för 
uppföljning. Avsnitten 1 Sammanfattning, 2 Väsentlig styrinformation och 3 Övrig 
uppföljning innehåller den övergripande rapportering som nämnder och styrelser 
ska lämna till kommunstyrelsen utifrån dess ansvar för Göteborgs Stad. 

Avsnitt 4, Styrinformation till nämnden, är i detta fall den övriga information som 
stadsledningskontoret bedömer relevant och angelägen att lämna till 
kommunstyrelsen som nämnd för förvaltningen. 

Rapporteringen i delårsrapporten bygger i huvudsak på uppföljning av 
kommunstyrelsen budget och verksamhetsplan för året. Utvecklingen inom 
grunduppdraget följs upp liksom de nämndspecifika mål kommunfullmäktige 
tilldelat kommunstyrelsen. I avsnittet Styrinformation till nämnden redovisas 
stadsledningskontorets arbete med de inriktningar kommunfullmäktige särskilt 
riktat till kommunstyrelsen. Här redovisas även uppdrag från kommunfullmäktige 
liksom uppdrag från kommunstyrelsen till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret är tillika förvaltning för kommunfullmäktige och i rapporten 
sker uppföljning av deras ekonomiska budget, varav en del utgör 
representationsverksamhet. 

2.1 Verksamhetens utveckling 
Covid-19 påverkan på stadsledningskontoret  

Situationen med Covid-19 har under året fått stor påverkan på kontoret. Framför 
allt har ledningskapaciteten varit kraftigt ansträngd liksom vissa funktioner och 
arbetsgrupper. Inom välfärdsområdet har stort fokus lagts på utökad samordning, 
inom staden och med olika delar av sjukvården. Situationen har även haft en 
påverkan på stadsledningskontorets arbete med grunduppdragen. Kontoret har fått 
göra prioriteringar bland arbetsuppgifter men något tydligt produktionsbortfall är 
svårt att mäta. 

Stadsdirektören har tagit beslut om att krisledningsarbetet för staden med 
Coronapandemin nu från förste september successivt går ner till ett anpassat läge 
enligt riktlinjen för krisledning. Därefter blir nästa steg att återgå till en hantering i 
linjeorganisationen, under förutsättning att utvecklingen tillåter detta. Beredskapen 
att återigen eskalera arbetet är hög. En nedtrappning innebär bland annat minskad 
central samordning och stöd. Förvaltningar och bolag planerar för anpassningar 
inför hösten och fortsätter att rapportera om påverkansgrad. Arbete ska bedrivas i 
syfte att skapa kapacitet och hållbarhet över tid och ta höjd för att hantera 
pandemins långsiktiga effekter. 

Planering-, budget- och uppföljningsprocessen 

Göteborgs Stads nya struktur och arbete med planering och uppföljning håller på 
att införas. Sedan föregående delårsrapport har Uppföljningsportalen utvecklats 
med presentation av utfallsvärden för kommunfullmäktiges indikatorer för mål 
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samt uppdragslistor över hur nämnder och styrelser planerar och rapporterar 
avseende de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lagt ut på 
organisationen. I delårsrapporten för augusti sker bland annat årets första 
uppföljning av kommunfullmäktiges mål. 

Ärendeprocessen 

Inom ramen för kontorets förändrade organisering fortsätter arbetet med att 
utveckla och ytterligare kvalitetssäkra ärendeprocessen. I arbetet med ny 
uppföljningsstruktur har en första preliminär bedömning införts avseende på vilken 
nivå uppdrag till nämnder och styrelser ska återrapporteras till kommunledningen, 
exempelvis som ett eget ärende, i ett samlingsärende eller enbart i checklista om att 
uppdrag genomförts. 

Stadsledningskontorets och Stadshus AB:s samarbete avseende bland annat 
ärendeprocessen har förstärkts och bedömningen är att framförhållningen 
förbättrats liksom själva processarbetet. Ett annat gott exempel på förstärkt 
samarbete är kontorets framtagande av underlaget Förutsättningar för budget 2021. 

Leda och samordna staden 

Stadsledningskontoret har efter sommaren påbörjat arbetet med att genomföra de 
förändringar som den förändrade organiseringen har som målsättning. En del i 
detta är att utveckla rollen att leda och samordna aktiviteter inom stadens 
förvaltningar och bolag. Detta med avsikt på att stärka förutsättningarna att 
samordna och driva arbeten för att möta effekter av omvärldsförändringar och de 
utmaningar kommunsektorn står inför. 

Leda, samordna och följa upp personal- och arbetsgivarpolitiken  

Covid-19 har fått långtgående effekter i verksamheten, där HR-arbetet i flera fall 
bedrivits på en i närmast helt ny spelplan. Fokus har från början varit att underlätta 
för våra verksamheter genom att informera, svara på frågor och samordna vissa av 
stadens gemensamma insatser. Flera av de aktiviteter som har planerats in för året, 
framförallt utbildningar och nätverksmöten, har fått ställas in och senareläggas. 
Detta både på grund av myndigheternas begränsningar i antal mötesdeltagare, men 
även på grund av att chefer och medarbetare har behövt prioritera att vara 
närvarande på sin arbetsplats. Utbildningar och olika former av möten har dock 
gradvis växlat över och blivit webbaserade och flertalet av de inställda aktiviteterna 
kommer att genomföras webbaserat senare under året. 

Arbetsmiljöfrågorna har präglats av Covid-19 och för att skapa en trygg och säker 
arbetsmiljö har det varit fokus på att kommunicera och förmedla gällande regelverk 
vid smittorisker. Arbetet med skyddsutrustning har varit omfattande både utifrån 
att säkerställa rätt skyddsutrustning och att hantera rutiner vid oönskade händelser 
som uppkommit i samband med brister. Antalet inkomna ärenden enligt 6 kap. 6a § 
arbetsmiljölagen har ökat under halvåret och merparten av dessa har handlat om 
ökade krav på skyddsutrustning. Arbetet med riskbedömningar har utvecklats i 
staden utifrån vikten av att se över hela organisationens risker för att undvika 
smitta. Chefer och ledare har haft en särskilt ansträngd situation med omfattande 
personalfrånvaro, risk för ohälsa till följd av pandemin, samt förändrade arbetssätt 
som bland annat inneburit att leda på distans i de verksamheter där detta varit 
möjligt. 

De under våren planerade avslutningarna av de pågående chefsprogrammen 
”Morgondagens chef” och ”Morgondagens chef för chef” kommer troligen att 
avslutas under senhösten 2020. Starten av kommande program av Morgondagens 
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chef har flyttats fram från augusti 2020 till januari 2021. Pågående 
utvecklingsprogram för Förvaltnings- och Bolagschefer är också det fortsatt 
förskjutet på grund av det rådande läget. 

Avtalsfrågor 

Löneöversynen för 2020 har kunnat genomföras delvis under våren för medlemmar 
i de förbund som hade pågående avtal. För de förbund där nya centrala avtal skall 
tecknas 2020 har lönerörelsen skjutits upp på grund av pandemin, avtalen är 
prolongerade till den 31 oktober. Det innebär att arbetet med lokala avtal också har 
skjutits upp och kommer att genomföras under senhösten eller så snart det är 
möjligt. Att avtalen försenas riskerar att löneöversynen kommer att genomföras 
samtidigt som stadsdelsförvaltningarna från årsskiftet ersätts av nya 
fackförvaltningar. När det gäller kollektivavtalsarbete i övrigt har avtalet om 
löneväxling till pension börjat tillämpas via förmånsportalen. 

När det gäller avtalsfrågor i samband med Covid-19 har frågor om förutsättningar 
för bemanning och övriga villkor i anställningen behövt hanteras skyndsamt för att 
ha beredskap för olika situationer. Parallellt har ordinarie arbete med arbetsrättsliga 
ärenden, rådgivning, lokala kollektivavtal och övergripande samverkan 
genomförts. 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 
Utfall perioden 

jämfört med 
samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling 
stadsledningskontoret 
(nettokostnader mnkr samt procentuell 
förändring) 

2,7 mnkr (+1,7%) 28,3 mnkr (+11,1%) 

Årsarbetare stadsledningskontoret (antal 
samt procentuell förändring) 

156,9 årsarbetare 
(+3,0%) 

250,3 årsarbetare 
(+4,2%) 

Nettokostnadsutveckling politisk 
verksamhet 
(nettokostnader politisk verksamhet samt 
procentuell förändring) 

-0,7 mnkr (-1,2%) 1,0 mnkr (+1,1%) 

Årsarbetare politisk verksamhet (antal samt 
procentuell förändring) 

49 årsarbetare 
(+4,3%) 

76,4 årsarbetare 
(+4,1%) 

Nettokostnaden för stadsledningskontoret har under perioden ökat med 2,7 mnkr 
(1,7 procent) jämfört samma period föregående år. Ökningen beror på ökat 
personalvolym inom avdelningar med utökat uppdrag samt att lönerna har ökat 
mellan åren. Även om personalkostnaderna har ökat mellan åren så är de på grund 
av vakanser inom övriga avdelningar lägre än budgeterat. Stadsledningskontoret 
har också under perioden tagit kostnader för delar av uppdraget genomförande 
förändrad SDN-organisering, kostnader som inte fanns föregående år samma 
period. Jämfört med föregående års utfall visar augustiprognosen en ökning av 
nettokostnaden med 28,3 mnkr (11,1 procent) för helåret. Orsaken till 
kostnadsökningen för helåret är densamma som beskrivits ovan, men framför allt 
att stadsledningskontoret kommer att ta kostnader för delar av uppdraget 
genomförande förändrad SDN-organisering. Samtidigt hade stadsledningskontoret 
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under 2019 medel för tre nya uppdrag (19,0 mnkr) som inte användes full ut under 
året men som beräknas användas till en större del under 2020. Under 2019 hade 
också medel motsvarande 17,6 mnkr överförts till Idrotts- och föreningsnämnden 
vilket ledde till att stadsledningskontoret vidtog kostnadsbesparande åtgärder, 
främst genom att avvakta med planerad rekrytering av personal under året. 

För den politiska verksamheten har nettokostnaden under perioden minskat med 
0,7 mnkr (-1,2 procent) jämfört samma period föregående år. Vakanser under 2019 
hos den politiska verksamheten efter valet 2018 är nu tillsatta och lönerna har ökat 
mellan åren. Trots att personalkostnaderna har ökat under perioden så har dessa 
kostnadsökningar neutraliserats av lägre kostnader för kommunfullmäktiges 
representationsverksamhet. Orsaken till det sistnämnda är avbokningar på grund av 
covid-19 som har inneburit lägre kostnader jämfört med 2019 samma period. 
Jämfört med föregående års utfall visar augustiprognosen en ökning av 
nettokostnaden med 1,0 mnkr (1,1 procent) för helåret. För helåret är effekten av 
ökningen av personalkostnaderna större än den lägre kostnaden för 
kommunfullmäktiges representationsverksamhet. 

Ökningen av antalet årsarbetare på stadsledningskontoret är 4,6 vilket motsvarar 
3,0 procent. Ökningen beror främst på utökat uppdrag för avdelning Samhällsskydd 
och beredskap samt projektledaruppdrag för ny nämndorganisation. 

Ökningen av antalet årsarbetare för den politiska verksamheten är 2,0 vilket 
motsvarar 4,3 procent, Ökningen beror på att vakanser under 2019 nu är tillsatta. 

Stadsledningskontorets personalvolym för helår 2020 beräknas öka med 10,1 
årsarbetare vilket motsvarar 4,2 procent. Ökningen beror på utökat uppdrag för 
Samhällsskydd och beredskap, inrättande av omställningsfunktion, 
projektledaruppdrag för ny nämndorganisation samt funktionshinderombudsman. 

Den politiska verksamhetens personalvolym för helår 2020 beräknas öka med 3 
årsarbetare vilket motsvarar 4,1 procent. Ökningen beror på att vakanser under 
2019 nu är tillsatta. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Strategisk planeringsfunktion 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att skjuta fram beslutet om införande av en 
strategisk planeringsfunktion under stadsledningskontoret till hösten 2022. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

En stärkt roll för stadsledningskontoret i att leda och stödja samverkan mellan berörda 
nämnder och bolag för att stärka styrning mot kommunfullmäktiges mål inom 
stadsutveckling, förskjuts till eventuellt beslut hösten 2022. Den stärkta samverkan som 
avsågs uppstå uteblir, berörda nämnder och styrelser behöver hitta andra metoder att få 
stadsutvecklingsarbetet att gå i takt. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inga konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

I stadsledningskontorets budget för 2020 finns 2,0 mnkr avsatt för "Strategisk 
planeringsfunktion" som inte kommer att tas i anspråk av stadsledningskontoret. 

Vidtagna åtgärder 
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Berörd personal har andra arbetsuppgifter. 

Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Uppdrag "Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet" har av kommunstyrelsen 
2020-02-26 förklarats fullgjort, och vidare utredning ska inte göras av 
stadsledningskontoret. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

All planering kring evenemangsområdets utveckling pausas. Beslut kring nya arenor och 
utveckling av stadsdelen skjuts framåt på obestämd tid. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inga konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel om 25 mnkr som finns reserverade för uppdraget i kommunfullmäktiges budget för 
2020 kommer inte att tas i anspråk av stadsledningskontoret. 

Vidtagna åtgärder 

Berörd personal har andra arbetsuppgifter. 

Covid-19 påverkan på stadsledningskontoret beskrivs i särskilt avsnitt se 2.1 Verksamhetens utveckling. 
Redovisade avvikelser i tabellen kvarstår från delårsrapporten per mars. Avvikelsen i mars angående rättslig 
prövning av trygghetsvakter och kamerabevakning har tagits bort eftersom arbetet nu har framskridit. 

 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 
I Göteborgs Stads budget för 2020 anges att kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget i sin helhet och ska arbeta 
med samtliga av kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har ansvar för 
att samordna stadens verksamheter för att säkerställa god måluppfyllelse och 
optimering av stadens resurser. 

De tre övergripande målen i kommunfullmäktiges budget är tillika angivna som 
nämndspecifika mål för kommunstyrelsen. För två av dessa har kommunstyrelsen 
även tilldelats underliggande verksamhetsnära mål. 

1. Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och 
ingen lämnas utanför. 

• Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle 
och näringsliv. 

2. Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro. 

3. Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. 

• Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. 
• Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 
• Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. 

Utöver de tre övergripande målen tilldelas kommunstyrelsen ytterligare ett 
nämndspecifikt mål. 

• Stadens finansiella mål efterlevs 
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I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 anges vilken roll 
stadsledningskontoret ska ta inom ramen för de tilldelade målen och hur arbete 
planeras att bedrivas för att bidra till måluppfyllelse. Till stor del handlar 
stadsledningskontorets roll om att följa, leda och samordna stadens övriga 
verksamhet i det gemensamma arbetet för måluppfyllelse. Kontorets direkta 
påverkan genom egna aktiviteter är mindre omfattande. 

Nedan redovisas kortfattat analys av resultat och eventuella åtgärder för ökad 
måluppfyllelse. Angiven måluppfyllelse värderar effekter av genomförd aktivitet 
enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2019 Utfall 
perioden 

2020 

Prognos 
2020 

Mål 2020 

Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex 

76 ingen uppgift 79 79 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 

3,4 % 3,0 % 3,5 % 3,5 % 

Sjukfrånvaro anges ackumulerat till och med juli månad för Basverksamhet, vilket exkluderar temporär 
verksamhet, Personal och kompetens, SDF/SRF/UBF Samordning, Kommunövergripande verksamhet och politisk 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens målsättningar avseende stadsledningskontorets Hållbart 
medarbetarindex (HME) angavs i verksamhetsplanen för året till värdet 79, vilket 
är lika med målsatt genomsnittsvärde för Göteborgs Stad. Vid senaste 
medarbetarenkäten 2019 sjönk värdet för kontoret något till 76. 

Stadsledningskontoret har över tid ett stabilt och lågt värde för sjukfrånvaro på 
mellan 3 till 4 %. Utfall för perioden till och med juli visar, trots covid-19, ett lågt 
värde på 3,0 %. Minskningen gäller för både kort och lång sjukfrånvaro. 
Sjukfrånvaro har i år en topp i mars och april jämfört normalt i januari och februari. 
I mars var ökningen av antalet nya sjukfall större än jämfört 2019 men ackumulerat 
för året redovisas en viss minskning. 

Minskad sjukfrånvaro kan vara en följd av ökad möjlighet att arbeta flextid och 
hemifrån vilket i sin tur kan ha gynnat förutsättningarna att tidigt förebyggande vila 
vid trötthet och symtom av sjukdom. Rutiner för att hindra smittspridning av covid-
19 bör också bidragit till minskning av annan smitta. 

2.2.2 Nämndspecifika och verksamhetsnära mål 
Nedanstående uppföljning av mål redovisar utfallsvärden till och med 2019 för de 
indikatorer som används för de verksamhetsnära målen, totalt för Göteborgs Stad. 
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2.2.2.1 Övergripande mål: Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen 
att forma sina liv och ingen lämnas utanför 

Måluppfyllelse: 

 Viss 

Det övergripande målet har sex underliggande mål. Sammantaget används 32 
indikatorer för att följa målets utveckling. 

Analys av resultat: 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att anta stadsledningskontorets förslag 
till Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020 - 2026. 
Stadsledningskontoret kommer nu att påbörja fas två i programarbetet vilket 
innebär att arbetet med att ta fram den kompletterande styrning som programmet 
föreslår påbörjas. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse: 

Lokalförsörjningsprogrammet utgör plattformen för utvecklingen av den 
strategiska styrningen av stadens lokalförsörjning. Därigenom skapas bättre 
förutsättningar för lokalförsörjningen att vara i balans och hållbar över tid, vilket är 
grundläggande för skapandet av en attraktiv storstad. 

2.2.2.2 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 
civilsamhälle och näringsliv 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Det verksamhetsnära målet ligger under det övergripande målet: Göteborg är en 
attraktiv storstad där alla ges en chans att forma sina liv och ingen lämnas utanför. 
Två indikatorer används i dagsläget för att följa utveckling av måluppfyllelse för 
Göteborgs Stad. 
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Analys av resultat: 

Det nystartade Center för Urban Futures fortsätter, och bygger vidare på det 
tidigare samarbetet inom Mistra Urban Futures, med fokus på forskning och 
kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling. Flera projekt från förra 
programperioden drivs vidare under året och det pågår arbete med att utveckla och 
finansiera nya projekt. 

Stadsledningskontoret inledde under 2019 en dialog med Chalmers och Göteborgs 
universitet om formerna för en fördjupad och utvecklad samverkan mellan staden 
och universiteten. En gemensam avsiktsförklaring för inriktningen på det fortsatta 
samarbetet undertecknades under våren 2020, med syfte att säkerställa och 
utveckla Göteborgs position som en ledande och attraktiv kunskapsregion i Europa. 
Avsiktsförklaringen ska skapa förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat 
samarbete med fokus på långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning. 
Stadsledningskontoret leder det fortsatta arbete som bl a innebär att definiera 
förutsättningarna, och förväntningarna, på kommande samarbetsavtal inom 
avgränsade samarbeten. 

Samverkansorganisationen Älvstadens arbete stärks och utvecklas genom 
samarbetet med akademin och den följeforskning som bedrivs där. 

Stadsledningskontoret har etablerat en arbetsgrupp för uppdraget att utveckla 
samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. En insats är 
att en arbetsgrupp ger stöd i påbörjad utvärderingsprocess. Överenskommelsens 
kanslifunktion har med stöd av social resursförvaltning, idrotts- och 
föreningsförvaltning och stadsledningskontoret påbörjat ett arbete med att samla 
underlag för utvärdering av innevarande överenskommelseperiod.  

Åtgärder för högre måluppfyllelse: 

Stadsledningskontoret ser en möjlighet i att ytterligare utveckla samverkan mellan 
stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv genom ett fortsatt deltagande i de 
uppdrag och processer som beskrivs ovan. 

2.2.2.3 Övergripande mål: Göteborg är en hållbart växande storstad med 
framtidstro 

Det övergripande målet har fyra underliggande mål med 23 indikatorer som visar 
på utveckling av dessa. Inget av de underliggande målen är utdelat till 
kommunstyrelsen. 
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Analys av resultat: 

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till beslut 
inom flertalet uppdrag som syftar till att uppnå fossilfrihet inom bland annat 
transport- och energiområdet. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse: 

Kontoret deltar i nätverk som svarar för att definiera och genomföra aktiviteter 
inom ramen för några av stadens strategiskt viktiga program med fokus på det 
övergripande målet. Ett exempel är det näringslivsstrategiska programmet som kan 
bidra till att utveckla samordningsfördelar med andra närliggande program, ett 
annat är arbetet med ny översiktsplan som stadsledningskontoret följer aktivt för 
ökad måluppfyllelse på hela staden nivå. Miljö- och klimatprogram samt 
miljöledningssystem är gemensamma uppdrag mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och klimatnämnden. Kommunstyrelsen har under våren beslutat om remissutskick 
av förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram samt att godkänna kriterier för 
stadens miljöledningssystem och dess utformning. 

2.2.2.4 Övergripande mål: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt 

Måluppfyllelse 

 God 

Det övergripande målet har fem underliggande mål med 20 indikatorer som visar 
på utveckling av dessa. Tre av de underliggande målen är utlagda på 
kommunstyrelsen, se särskild redovisning av dessa nedan. 

2.2.2.5 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. 

Måluppfyllelse 

 God 

Det verksamhetsnära målet ligger under det övergripande målet: Göteborg är en 
storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. Fyra indikatorer används för att följa 
utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad. 
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Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen för 
staden och vid behov vidta åtgärder för att ha en budget i balans. 
Stadsledningskontoret bevakar utveckling av stadens verksamheter och efterlevnad 
av ekonomistyrning och andra styrande dokument. 

Samtliga fyra indikatorer för målet har utfallsvärden för 2019 som överstiger de 
målvärden som fastställts för 2020. Ekonomiska resultat för stadens verksamheter 
hittills i år och prognoser för helåret är positiva för Göteborgs Stad som helhet. 
Måluppfyllelsen bedöms därmed i denna rapport som god. I Göteborgs Stads 
delårsrapport för augusti återkommer stadsledningskontoret med systematisk 
uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags 
delårsrapporter. 

2.2.2.6 Organisationsmål: Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med 
hög kvalitet 

Måluppfyllelse 

 God 

Det verksamhetsnära målet ligger under det övergripande målet Göteborg är en 
storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. Fem indikatorer används i dagsläget 
för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad. 
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Analys av resultat: 

Stadsledningskontoret arbetar vidare enligt inriktningen att fler inriktningsbeslut i 
betydande investeringar och projekt ska tas av kommunfullmäktige för ökad 
styrning. 

Under första delen av 2020 har stadsutvecklingen inom Älvstaden fortsatt, framför 
allt har arbetet inom delområdena Södra Älvstranden, Centralenområdet, 
Backaplan och Frihamnen tagit steg framåt i samverkan mot den gemensamma 
målbilden. 

Färdplan Älvstaden version 2020–2021 återremitterades under våren av 
kommunstyrelsen. Berörda parter har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och 
en reviderad version av Färdplan Älvstaden med en exploateringsekonomi i balans, 
komplettera med säkerställande av social infrastruktur, kvalitet på yttre gestaltning 
och anknytning till lokal kulturhistoria samt inkludera senaste politiska projekt som 
rör det geografiska området. Återrapportering är planerad till kommunstyrelsen 
under senare delen av kvartal 4 2020. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse: 
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Stadsledningskontoret fortsätter att leda och samordna stadsutvecklingen inom 
Älvstaden och leder de upprättade samverkansorganisationerna inom staden i syfte 
att proaktivt driva genomförandet framåt. 

2.2.2.7 Organisationsmål: Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda 
arbetsvillkor 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Det verksamhetsnära målet ligger under det övergripande målet: Göteborg är en 
storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. Två indikatorer används för att följa 
utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad. (Målet redovisas även som 
organisationsmål för stadsledningskontoret, se ovan 2.2.1.) 

 

 

Analys av resultat: 

Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad har minskat under de senaste åren och var vid 
årsskiftet bättre än målvärdet för 2020. I grunden bedöms ett arbete bedrivas som 
påverkar sjukfrånvarostatistiken i rätt riktning, men för innevarande år påverkar 
situationen med covid-19. Sjukfrånvaron har ökat och bedömningen för helåret är 
ökad sjukfrånvaro i jämförelse med 2019. Det är svårbedömt hur situationen 
påverkar sjuktalen på längre sikt, men i denna uppföljning sätts bedömningen över 
arbetet med att minska sjukfrånvaron till viss måluppfyllelse.   

Resultatet vad gäller indikatorn HME, Hållbart Medarbetarindex, som sjönk något 
2019 jämfört 2018, är svårare att prognostisera. Bedömningen är att den kan 
komma att sjunka på totalen vid kommande medarbetarenkät utifrån situationen 
med coronapandemin. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse: 

Långsiktigt arbete utifrån bland annat Program för attraktiv arbetsgivare. 

2.2.2.8 Övergripande mål: Stadens finansiella mål efterlevs 

Måluppfyllelse 

 God 

I budget 2020 är nedanstående finansiella mål fastställda för det nämndspecifika 
målet Stadens finansiella mål efterlevs. Dessa harmoniserar med inriktningar i 
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Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av 
resultatutjämningsreserv, liksom indikatorerna för målet Göteborg har en budget i 
balans och långsiktigt hållbara finanser. 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen för 
staden och vid behov vidta åtgärder för att ha en budget i balans. 
Stadsledningskontoret bevakar utveckling av stadens verksamheter och efterlevnad 
av ekonomistyrning och andra styrande dokument. Ekonomiska resultat för stadens 
verksamheter hittills i år och prognoser för helåret är positiva för Göteborgs Stad 
som helhet. Måluppfyllelsen bedöms därmed i denna rapport som god. I Göteborgs 
Stads delårsrapport för augusti återkommer stadsledningskontoret med systematisk 
uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags 
delårsrapporter. 

• I Göteborg råder god ekonomisk hushållning. 
• Egenfinansiering av investeringar, inklusive utdelning från de kommunala 

bolagen, bör under en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 50 procent 
men eftersträvas överstiga 60 procent. 

• Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över 
en rullande 10-årsperiod är i balans. 

• Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent (inkluderat 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden för pensioner före 1998). 

• Staden bör över en rullande tioårsperiod uppnå ett resultatöverskott, 
inkluderat utdelning från de kommunala bolagen, motsvarande minst två 
procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

• God ekonomisk hushållning i stadens verksamheter. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 

  
Aktuell 

period (ack 
sedan årets 

början) 

Motsvarand
e period 

föregående 
år 

Prognos 
2020 Utfall 2019 

Total sjukfrånvaro (%) 3,0 % 3,4 % 3,3 % 3,4 % 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

13 12   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

13 12   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  14 % 11,3 % 

Nyckeltal för perioden gäller ackumulerat juli då statistiken för angivna nyckeltal släpar en månad. Nyckeltalen 
anges för Basverksamhet, vilket exkluderar temporär verksamhet, Personal och kompetens, SDF/SRF/UBF 
Samordning, Kommunövergripande verksamhet och politisk verksamhet. 

Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret har minskat med 0,4 procentenheter 
jämfört motsvarande period föregående år och ligger nu på 3,0 procent. Detta är en 
låg nivå i jämförelse med övriga fackförvaltningar i staden som har en sjukfrånvaro 
på 8,7 procent. Den långa och korta sjukfrånvaron har minskat i ungefär samma 
omfattning. 

Minskad sjukfrånvaro kan vara en följd av ökad möjlighet att arbeta flextid och 
hemifrån vilket i sin tur kan ha gynnat förutsättningarna att tidigt vila förebyggande 
vid trötthet och symtom av sjukdom. Rutiner för att hindra smittspridning av covid-
19 har troligtvis också bidragit till minskning av övrig smitta. 

Stadsledningskontoret har en målsättning att bibehålla den låga nivån genom ett 
fortsatt aktivt arbete utifrån stadens rehabiliteringsprocess och genom nytt 
arbetssätt att följa upp och förbättra arbetsmiljön utifrån veckovisa digitala 
"temperaturmätningar", Det är dock inte rimligt att förvänta att den låga nivån 
består för helåret, utan prognosen läggs något under föregående år, 3,3 procent. 

Stadsledningskontoret är i en fas med införande av förändrad organisation. En del i 
denna bygger på ökad generalistkompetens avseende utredningsuppdrag och under 
året har några vakanta tjänster tillsatts. Prognosen för den förvaltningsexterna 
personalomsättningen är något högre än jämfört med utfall. 
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3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Stadsledningskontorets går in i en ny organisering och medarbetare och chefer 
deltar i och påverkas av den förflyttning som förändringen innebär. Cirka hälften 
av personalen är placerade i nya arbetsgrupperingar och kontoret har fokus på att 
förflyttningen sker successivt med stort ansvar för att kvalitetssäkra överlämnande 
av arbetsuppgifter, roller och ansvar så att verksamhetens leveranser påverkas i så 
liten omfattning som möjligt. Samtidigt formar den nya organisationen sina 
uppdrag, arbetsprocesser liksom hur ett effektivt samarbete med övriga kontoret 
ska säkras. Det är centralt att skapa ett engagerat deltagande från chefer och 
medarbetare för att förverkliga målsättningarna med förändrad organisation. 

Införandet kommer att pågå under hösten och uppföljning av att målsättningar 
uppnås är planerat att ske till och med 2021. Stadsledningskontoret kommer i 
samband med uppföljningen analysera och värdera kompetensbehov för att 
säkerställa bemanning i verksamheten utifrån framtida utmaningar, förväntningar 
och krav och tar vid varje rekryteringstillfälle ställning till förutsättningarna. 

I samband med ny organisation är en ny förvaltningslokal överenskommelse om 
samverkan under framtagande i samverkan med de fackliga organisationerna. 
Kontoret uppdaterar även anvisning för systematiskt arbetsmiljöarbete och kopplat 
till denna ligger en plan för arbetsmiljö och hälsa. Arbetet med dessa handlingar 
sker i nära samverkan med de fackliga organisationerna. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

mnkr Period Helår 

 Utfall Budge
t 

Avvik
else 

Utfall 
fg år 

Progno
s 

Fg 
progno

s 

Budge
t 

Bokslu
t fg år 

Intäkter 107,3 116,6 -9,3 111,3 197,7 200,5 198,2 195,0 

Kostnader -329,0 -346,7 17,7 -331,1 -570,1 -577,9 -587,6 -538,1 

Kommunbidr
ag 259,9 259,9 0 247,1 389,4 389,4 389,4 370,6 

Resultat 38,2 29,8 8,4 27,3 17,0 12,0 0 27,5 

3.2.1 Utfall till och med perioden 
Periodens resultat för kommunledningen är ett överskott på 38,2 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget (29,8 mnkr) med 8,4 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (1,9 mnkr) 
och överskott från den politiska verksamheten (6,5 mnkr). Under avsnitt 4.3.1 
redogörs för de huvudsakliga orsakerna till den positiva avvikelsen. 

3.2.2 Prognos 
Prognosen för kommunledningen är ett överskott på 17,0 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med samma belopp. Den huvudsakliga förklaringen är 
överskott från stadsledningskontoret (10,1 mnkr) och överskott från den politiska 
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verksamheten (6,9 mnkr). Prognosen för kommunledningen är ett större överskott 
än i föregående prognos i maj. Under avsnitt 4.3.2 redogörs för de huvudsakliga 
orsakerna till denna positiva avvikelse. Prognosen per augusti baseras på de 
förutsättningar som kan överblickas i nuläget men osäkerhetsfaktorerna är 
fortfarande relativt stora med hänsyn till hur coronaviruset covid-19 kommer att 
påverka kommunledningens förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. 
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4 Styrinformation till nämnden 
I detta avsnitt lämnar stadsledningskontoret relevant och angelägen information till 
kommunstyrelsen som nämnd för förvaltningen. Redovisningen ska ses som ett 
komplement till ovanstående rapportering som följer den struktur som gäller för 
samtliga nämnder och styrelser att lämna information om till kommunstyrelsen i 
dess roll som styrelse för Göteborgs Stad. 

4.1 Grunduppdrag 

4.1.1 Stadsledningskontorets förändrade organisation 
Stadsledningskontoret har under våren 2020 arbetat fram en ny struktur för 
organisering av kontoret och bemannat denna inom befintliga resurser. Alla 
formella beslut är tagna per den 15 juni, och ny organisation tas i kraft den 1 
september 2020. 

Bakgrund till översyn av nuvarande organisation är att Göteborgs Stad liksom 
kommunsektorn i stort står in för omfattande utmaningar och att 
omvärldsförändringar sker i allt snabbare takt. En problembild som kräver att 
stadsledningskontoret är än mer proaktivt och arbetar strategiskt och systematiskt 
för att möta förändringar och utmaningar. 

De förändringar som gjorts och kommer att ske inom Göteborgs Stads 
nämndsektor med större facknämnder som ersätter stadsdelsnämndsorganisationen 
innebär att kontorets uppdrag att samordna olika frågor inom staden förändras och 
minskar i omfattning. Kontoret kan i större utsträckning utöva en mer översiktlig 
uppföljning av verksamheter med ett ökat fokus på uppsikt. 

Stadsledningskontoret uppdrag är att möjliggöra kommunstyrelsens arbete. All 
planering och genomförande av det samlade uppdraget ligger i linje med de 
inriktningar och beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställt. 

En målsättning med den nya organisationen för kontoret är att ytterligare stärka 
arbetet med huvudprocesserna ärendehantering samt uppföljning och uppsikt. 
Dessa blir tydligt linjestyrda till skillnad från nuvarande processorganisation. Det 
innebär att såväl chefskap som medarbetarskap kommer att vara än mer destinerade 
till de specifika uppdragen. Det handlar till exempel om ökat fokus på samordning 
och prioritering inom hela uppdraget, resurssättning för olika uppdrag, ökad 
systematik och analys avseende utveckling av stadens verksamhet, personal och 
ekonomi. Syftet är att säkra övergripande styrinformation. 

• Område Ärende och utredning ansvarar för att beslutsunderlag som går 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är allsidigt beredda och 
kvalitetssäkrade. Här ligger även ansvar för förvaltning av stadens 
övergripande styrmodeller. 

• Område Planering, uppföljning, analys och ekonomi ansvarar för att 
leda och samordna Göteborgs Stads strategiska planering och uppföljning 
av denna. Området ansvarar för utövande av uppsiktsplikt över stadens 
verksamheter. 
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Stadsledningskontoret behöver stärka sin roll med att samordna och driva stadens 
arbete för att möta dagens snabba förändringar i omvärlden och de stora 
utmaningarna kommunen står inför. Några av de stora frågorna är finansiering och 
bemanning av kommunens verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ledarutveckling, 
digitalisering, kvalitetsutveckling, hållbar stad och klimatpåverkan. Målsättningen 
är att den nya organisationen ska säkerställa ett mer sammanhållet arbete avseende 
hur stadens verksamheter förhåller sig till och gemensamt driver arbetet utifrån 
inriktningar och beslut gällande dessa utmaningar. Kontoret avser att närmare följa 
förvaltningar och bolags genomförande av uppdrag för att säkerställa att tagna 
beslut får de effekter som avsetts. Kontoret kommer också fokusera på hur 
kommunen i ett större sammanhang kan driva frågor och påverka 
samhällsutvecklingen utifrån stadens uttalade målsättningar i samverkan med andra 
myndigheter och externa aktörer. 

• Område Utveckling av stadens verksamheter ansvarar för att samordna 
och driva utveckling som primärt ger resultat inom stadens verksamheter, 
och därmed nytta för de vi är till för. 

• Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som 
medför förändringar på en övergripande samhällsnivå, som indirekt ger 
nytta för de vi är till för. 

Det strategiska arbetet på olika nivåer behöver förstärkas. Linjestyrning med 
tydligt delegerat ansvar med uppföljning och återkoppling ska frigöra tid för 
strategiskt arbete på respektive organisationsnivå. Detta tillsammans med den nya 
organisationens struktur kommer att underlätta ledningens arbete med att leda och 
fördela avseende nya uppdrag och frågor. 

En del i det strategiska arbetet är att generellt öka organisationens proaktivitet i 
frågor och uppdrag inom olika områden. Det gäller såväl mot stadens verksamheter 
som mot den politiska verksamheten. Ett uttryck för proaktivitet är att utveckla 
förmågan att tänka nytt. I detta behöver en kultur värnas där vi vågar pröva, hitta 
nya vägar på såväl gamla problem som nya utmaningar. I samklang med detta 
ligger också att pröva om det vi gör idag ska göras på annat sätt eller med annan 
omfattning. 

Ett nära ledarskap ska ge helhet, samsyn och förutsättningar för medarbetare att 
leverera, utvecklas och använda sin fulla kompetens. Kontoret arbetar utifrån 
strategierna i programmet för attraktiv arbetsgivare i syfte att skapa en önskad 
organisationskultur. Fokus ligger på styrning och ledning med tydlighet kring 
ansvar och vilka roller medarbetare, chefer och kontoret har i olika arbeten. Vi ska 
samarbeta och använda varandras kompetenser på ett flexibelt sätt för att ge 
medarbetare och chefer förutsättningar att utföra ett bra arbete och för att öka 
tilliten oss emellan. Hela kontorets fulla potential ska användas i gemensamma 
leveranser. 

• Område HR ansvarar för att driva och utveckla Göteborgs Stads 
arbetsgivarpolitik med fokus på attraktiv arbetsgivare. 

• Område Kommunikations ansvar är att driva Göteborgs Stads information 
och kommunikation som kännetecknas av öppenhet och ett aktivt 
förhållningssätt samt att alltid vara opartisk och saklig. 

• Område Juridik ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i 
övrigt med juridiskt stöd. 

• Område Kontorsledning ansvarar för stadsledningskontorets interna 
lednings- och stödprocesser för att stödja förvaltningschefen i hens 
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uppdrag och linjens arbete med kontorets grunduppdrag. 

I samband med begreppet gemensamma leveranser ska kontoret även säkerställa att 
stadens förvaltningar och bolag möts på ett gemensamt sätt och att vi 
kommunicerar enhetligt och samordnat från kontoret. 

 

  

  

4.1.2 Organisationsförändringar i staden 

4.1.2.1 Genomförande förändrad SDN-organisering 

Det pågående arbetet med att genomföra den beslutade förändringen av 
stadsdelsnämnderna och social resursnämnds verksamheter löper på i enlighet med 
plan, trots de förändrade förutsättningarna som arbetet med att hantera Covid-19 
har inneburit. Genomförandet sker tillsammans med samtliga berörda 
förvaltningar, både de som är direkt berörda så som stadsdelsförvaltningarna och 
social resursförvaltning, men även med de befintliga förvaltningar som får 
tillkommande verksamhet utifrån beslutad förändringen, exempelvis 
grundskoleförvaltningen, förvaltningen för konsument och medborgarservice och 
kulturförvaltningen. 

våren har arbetet främst fokuserat på att kartlägga, utreda verksamheternas 
omfattning och innehåll och förbereda för den faktiska överföringen till nya 
förvaltningar. Ett stort arbete har också varit att förbereda och genomföra 
rekryteringar till de tjänster som skall rekryteras i enlighet med de överenskomna 
bemanningsprinciperna. 

Ledningarna till de nya förvaltningarna tillsattes i början av sommaren och under 
hösten kommer ansvaret för att genomföra förändringen successivt förflyttas från 
projektledningen till de nya ledningsorganisationerna. 

En uppmärksammad risk i genomförandet har under hela våren varit påverkan av 
arbetet med Covid-19. Den samlade bedömningen från de berörda förvaltningarna 
är att denna risk inte har påverkat genomförandet i någon större grad. 
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4.1.3 Kommunfullmäktiges inriktningar för kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges budget tydliggör det övergripande uppdraget för 
kommunstyrelsen och anger ett antal inriktningar som kommunstyrelsen ska 
fokusera på under året. Stadsledningskontoret har planerat för genomförande av 
dessa utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan för året. Nedan redovisas 
genomförande av aktiviteter: 

1. En attraktiv arbetsplats  

Rådande pandemi har haft effekter på utvecklingsarbeten inom staden i stort och 
har även påverkat arbetet med programmet för attraktiv arbetsgivare. En 
prioritering och omfördelning av arbetsuppgifter behövde göras inom 
programorganisationen, en anpassning behövde också ske för att möta 
arbetsbelastning och prioriteringar som berörde Covid-19 inom stadens 
verksamheter. Den rådande situationen har påverkat dialog och kommunikation 
kring delar av programmet då det inte har funnits utrymme och resurs för 
kommunikationsinsatser kopplat till programmet. Trots rådande omständigheter har 
arbete pågått och leveranser skett i samtliga projekt på övergripande inom 
programmet med viss anpassning. 

Utifrån resultatet av den nulägesanalys som skedde kopplat till programmet under 
hösten 2019, har 6 områden prioriterats fram på staden övergripande nivå: 

• Säkerställa att styrningen och ledningen synliggör och prioriterar 
utförandet av grunduppdraget och nytta för dem vi är till för 

• Vi ska förbättra förutsättningarna för chefer för att leda det dagliga arbetet 
och utvecklingen av verksamheten 

• Vi utvecklar vår organisationskultur utifrån stadens gemensamma 
förhållningssätt 

• Vi identifierar behov av insatser för att stödja förändring och utveckling av 
verksamheten 

• Vi ska säkra upplägg för introduktion av nya medarbetare och samordna 
det med budskap för arbetsgivarvarumärket 

• Vi ska hitta nya arbetssätt, utnyttja teknikens och digitaliseringens 
möjligheter för att förbättra kvalitet, öka effektivitet och frigöra kompetens 
för arbetsuppgifter som kräver mänsklig kontakt 

Inom dessa prioriterade områden pågår för närvarande olika projekt med syfte att 
underlätta förflyttning från ett nuläge till nyläge. Samtidigt som det pågår arbete på 
övergripande nivå pågår arbete lokalt i förvaltning och bolag för att uppnå mål och 
strategier i programmet. 

Arbetet med att implementera åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningar, 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatserna i Göteborgs 
Stad pågår. Uppdraget som omfattar sexton olika åtgärder pågår 2019 till 2021 och 
är en satsning med stöd till stadens HR-avdelningar inom ramen för ordinarie 
uppdrag. Stadsledningskontoret har, som ett första steg, tillsammans med stadens 
HR-chefer, HR-specialister och de fackliga organisationerna påbörjat en 
omfattande satsning på en evidensbaserad utredningsmetod med fokus på att ta sig 
an, undersöka och genomföra utredningar när påståenden och anmälningar om 
kränkningar och trakasserier förekommer. 

Syftet med den inledande satsningen är att utveckla en arbetsmodell så att chefer 
långsiktigt får tillgång till sakkunnigt stöd, kunskap och omhändertagande vid 
hantering av kränkningar och trakasserier, i enlighet med arbetsmiljö- och 
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diskrimineringslagens krav och intentioner. 

I anslutning till den påbörjade satsningen har HR-specialister startat nätverk för att 
ta fram stadengemensamt stöd, verktyg och mallar. En grupp arbetar med att ta 
fram en stadsövergripande rutin som ska göras känd och tillämpas i samtliga 
förvaltningar och bolag. Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen, GAM, samt 
utvecklingen av systemet för rapportering av tillbud och arbetsskador LISA ses 
över, kompletteras och synkroniseras utifrån erhållna kunskaper. Den långsiktigt 
största utmaningen i arbetet är att långsiktigt säkerställa kunskaps- och 
kompetensförsörjning samt stadsövergripande arbetssätt och samverkan över 
förvaltningsgränser. Flera förvaltningar och de fackliga organisationerna menar att 
satsningen redan idag bidragit till att sänka kostnaderna för köpta tjänster. 

2. Visselblåsarfunktionen  

I samband med stadsledningskontoret översyn av organisation har 
visselblåsarfunktionen placerats på område juridik för att värna funktionens 
oberoende. 

3. Göteborg ska vara en trygg stad  

Arbetet med att Göteborg ska vara en trygg stad fortgår inom flera områden och 
har sin grund i de uppdrag som stadsledningskontoret fått från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Flera av uppdragen bedrivs i nära samverkan både inom 
kontoret och med berörda förvaltningar, då de har flera beröringspunkter. De 
uppdrag som särskilt kan nämnas är att: skapa kontinuerliga lägesbilder för 
brottsutsatta och otrygga platser i staden, det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet samt förslag till åtgärder för att motverka extrema 
miljön och förebygga radikalisering. 

Det beslutade trygghetsrådet är under utveckling och kommer att hålla sitt första 
möte under hösten 2020.  Vidare har Staden ingått medlemskap i Nordic Safe 
Cities vilket också ska kopplas till det inrättade trygghetsrådet. 

Under sommaren fick Göteborgs stad klartecken för att förordna ordningsvakter 
inom fyra geografiska platser inom Vallgraven. Denna tjänst har upphandlats, 
utbildning har genomförts och från och med augusti finns det nu ordningsvakter 
som patrullerar dessa områden. 

För att fortsätta utveckla arbetet med att Göteborg ska vara en trygg stad krävs nära 
samverkan mellan stadens verksamheter och berörda myndigheter samt 
kontinuerlig uppföljning av åtgärder och insatser som görs. Detta säkerställs bland 
annat genom nätverk, gemensamma mötesplatser och överenskommelser om 
inriktning och arbetssätt. 

4. En öppen stad för alla  

Arbetet med att undanröja trakasserier, motverka kränkningar och verka för ett 
normmedvetet ledarskap pågår. Uppdraget pågår 2019 till 2021 och är en satsning 
med stöd till stadens HR-avdelningar inom ramen för ordinarie uppdrag. Det 
beslutade stödpaketet innehåller sexton olika åtgärder. Stadsledningskontoret har, 
som ett första steg, tillsammans med stadens HR-chefer, HR-specialister och de 
fackliga organisationerna påbörjat en omfattande satsning på en evidensbaserad 
utredningsmetod med fokus på att ta sig an, undersöka och genomföra utredningar 
när påståenden och anmälningar om kränkningar och trakasserier förekommer. 
Metoden är framtagen och utvecklad av norska forskare i samarbete med 
arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter i Norge, och nu anpassad efter 
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svensk lagstiftning 

5. Den våldsbejakande extremismen ska bekämpas  

Kontinuerliga lägesbilder ett viktigt instrument i arbetet mot den våldsbejakande 
extremismen. Lägesbilden påverkas av vad som sker både på nära håll, i omvärlden 
samt på olika sociala medier och plattformar. Arbete med att ta fram en ny riktlinje 
mot våldbejakande extremism och radikalisering pågår och sker i nära samarbete 
med berörda förvaltningar och bolag.  Likaså pågår samverkan med att ta fram 
förslag till åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga 
radikalisering. Ökad kunskap om vilka grupper som våldsbejakande grupperingar 
försöker nå ut till är av stor vikt vid utformande av insatser och åtgärder.  
Utbildningsinsatser är därför angelägna och kommer att genomföras under året. 
Temamöten inom sakområdet har på grund av den rådande situationen kring 
Covid-19 fått planeras till att genomföras under fjärde kvartalet 2020. 

6. En stad som klarar klimatförändringar  

Översvämningsrisker är Göteborgs främsta utmaningar inom klimatanpassning 
men stadsledningskontoret ser även att behov finns inom andra områden som 
värmebölja, skogsbränder, hälsa och ekosystemtjänster som får effekter i stadens 
verksamheter. Under våren har kontoret gjort en schematisk översyn för att se 
behovet av och få en överblick av stadens klimatanpassningsinsatser. En strategi 
behöver tas fram för insatser och prioriteringar inom klimatanpassning. En begäran 
om att ta fram en klimatanpassningsplan kommer att framställas under hösten till 
kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret har samordnat insatser för att ta arbetet med att rusta staden 
mot klimatförändringar inom översvämningsrisker genom förstudier, utredningar 
och planering främst genom Huvudmannagrupp högvattenskydd men även i andra 
grupper inom staden. Arbetena är viktiga delar i det fortsatta arbetet med 
genomförande av olika klimatanpassningsinsatser och ger en bild av hur 
finansiering och budget för genomförande kan se ut. 

Påverkansarbete har bedrivits för att medvetandegöra statliga myndigheter om 
behovet att skapa förutsättningar främst inom finansiering och lagstiftning för att 
möjliggöra ett nationellt och lokalt klimatanpassningsarbete. Corona-pandemin har 
haft en viss inverkan på framdriften av stadens klimatanpassningsarbete främst 
genom att nya arbetsformer har tagits fram med nya arbetssätt. Göteborgsregionens 
klimtanpassningsnätverk och övriga nätverk har utvecklats som planerat och har 
inte påverkats av Corona-pandemin. 

7. Näringsliv  

Villkoren för företagande kan utvecklas genom kompetensutveckling av de 
tjänstepersoner respektive politiker som möter företagare i sin verksamhet 
respektive fattar beslut som påverkar förutsättningarna för företagande. Inom detta 
område har BRG uppdraget att utveckla sin utbildning ”Förenkla helt enkelt” och 
stadsledningskontoret har utvärderat effekten av hittills genomförda utbildningar. 
Ett resultat från utvärderingen blev ett uppdrag till KoM att utveckla stadens 
information till företagare samt e-tjänster, respektive ett uppdrag till BRG att 
utvidga utbildningen Förenkla helt enkelt. 

Kommunstyrelsen har under 2020 ett budgetutrymme för åtgärder som ska stödja 
utvecklingen av företagsklimatet. SLK har inom styrgruppen för företagsklimat 
som BRG sammankallar, medverkat till att större delen av dessa medel används 
under året för riktade insatser i de verksamheter som har företagskontakter. 
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Insatserna har fokus på utveckling av bemötande och information. 

Samtliga nämnder har i uppdrag att löpande utveckla sina verksamheter med fokus 
på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att 
utföra uppdragen. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och 
utveckling kopplat till ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och 
arbetsformer. Stadsledningskontoret följer detta i sin uppsikt. 

Internationella avdelning vid stadsledningskontoret, BRG samt Göteborg & Co i 
uppdrag att arbeta för att stärka Göteborgs Stads internationella position. EU har 
från 2021 en ny budget och programperiod för de olika EU-programmen. 
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till påverkansagenda för Göteborgs 
Stad som ska stödja stadens verksamheter bl a i möjligheterna till EU-finansiering 
av utvecklingsprojekt. 

Kommunstyrelsen och stadsledningskontoret arbetar också aktivt i utveckling av 
stadens medverkan i och bidrag till prioriterade internationella nätverk. Under 2020 
har vi aktivt medverkat i nätverket STRING, där Göteborg är ny medlem, och 
nätverkets arbete att verka för en utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen mellan 
Göteborg och Oslo. 

Elektrifieringens infrastruktur respektive elektrifiering av infrastruktur är 
övergripande frågor av stor strategisk betydelse. Stadsledningskontoret har ett nära 
samarbete med BRG i det utvecklingsarbetet eftersom bolaget har ett tydligt 
uppdrag, framförallt med fokus på transportinfrastrukturen. Det är viktigt att kunna 
samordna stadens verksamheter, där det finns flera uppdrag med fokus på 
elektrifiering, med BRG:s nätverk inom näringsliv, forskning och utveckling. 

Oavsett pandemin har den viktiga strategiska näringslivsdialogen med företrädare 
för det lokala näringslivet kunnat genomföras. Stadsdirektören, i nära samarbete 
med BRG, planerar och genomför dialogerna. 

8. Göteborgs stads investeringsbehov  

Kommunstyrelsen fick i budget 2019 i uppdrag att genomföra en översyn av 
stadens investeringsstyrning och i budget 2020 uppdraget att ta fram en långsiktig 
finansieringsstrategi. Uppdragen redovisades till kommunstyrelsen 2020-02-26. 
Ärendet har varit bordlagt fram till sammanträdet 2020-09-02 då kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att fortsatt utreda 
och föreslå en modell för att förbättra underlagen i syfte att öka möjligheten att 
politiskt kunna prioritera och allokera investeringsresurser, mellan och inom 
nämnder och verksamhetsområden utifrån den ekonomiska, ekologiska och sociala 
dimensionen. 

4.1.4 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Budgetuppdragen i avsnitt 4.1.4.1 överlämnas i föreliggande rapport till 
kommunstyrelsen som nämnd för godkännande. Om kommunstyrelsen som nämnd 
beslutar att förklara uppdragen genomförda redovisas dessa vidare till 
kommunfullmäktige inom ramen för Göteborgs Stads uppföljningsstruktur. 

I avsnitt 4.1.4.2 gör stadsledningskontoret en delredovisning av status/pågående 
arbete till kommunstyrelsen för kännedom. Budgetuppdragen kommer att redovisas 
till kommunstyrelsen som nämnd för godkännande vid senare tillfälle. 
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4.1.4.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen som nämnd att 
för egen del förklara genomförda 

1. Budgetuppdraget att tillsammans med berörda nämnder, inrätta en 
funktionshinderombudsman under 2020 med placering i kommunstyrelsens 
förvaltning för att synliggöra funktionshinderfrågor på strukturell nivå 
(diarienummer 0334/20).  

Rekryteringen är klar och funktionshindersombudsmannen började sin anställning 
på stadsledningskontoret 2020-09-15. 

2. Budgetuppdraget att tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, 
implementera planen mot hedersrelaterat förtryck och våld (diarienummer 
0425/20).  

Implementeringen av planen har startat genom att den föredragits i 
samordningsgruppen för Våld i nära-planen och hedersvåldsplanen. I denna grupp 
ingår representanter för ett flertal stadsdelar och fackförvaltningar och gruppen 
fungerar som ett nav i implementering av dessa två planer. 

Spridningsseminarierna som skulle rikta sig till förskola, skola, socialtjänst och ett 
brett seminarium för samtliga medarbetare ställdes under våren in på grund av 
Covid -19 men planeras nu genomföras digitalt under hösten 2020. 

Planen har föredragits i MR Arena, som är ett samverkansforum mellan 
stadsledningskontoret, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. Representanterna från dessa förvaltningar rapporterade 
att man redan var på gång att jobba med olika delar av planen och att arbetet flyter 
på. 

Amandakommissionens rapport, som också har bäring på planens innehåll, har 
föredragits för samtliga sektorschefer för socialtjänsten under våren. 

Till hösten planeras en särskild genomgång riktat till grundskoleförvaltningens 
ledningsgrupp samt elevhälsocheferna med fokus på skolans uppdrag kopplat till 
hedersproblematik. Detta planeras tillsammans med förvaltningens MR-team som 
integrerat planens insatser i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

3. Budgetuppdraget till samtliga nämnder och styrelser att överse 
implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens 
verksamheter (diarienummer 0428/20).  

En uppföljningsfråga har ställts till stadens förvaltningar och bolag om de översett, 
alternativt ska överse implementeringen av stadens jämställdhetsplan under 2020. 
Det fanns även möjlighet att kort beskriva de jämställdhetsinsatser som pågår. 
Sammanlagt har frågan ställt till 34 förvaltningar och bolag. Då samtliga svar inte 
inkommit ger denna text en lägesbild av vad 23 förvaltningar svarat. 

15 förvaltningar har svarat att de överser implementeringen av jämställdhetsplanen 
under 2020. Flertalet förvaltningar har beskrivit de jämställdhetsinsatser som 
pågår. Bland annat anges att planen har konkretiserats på en sektors- och 
verksamhetsnivå och att ett arbete pågår att integrera jämställdhetsperspektivet i 
det ordinarie arbetet och i planerings- och uppföljningsprocessen. Några har också 
angett de åtgärder i planen som de arbetar med, bland annat inom det främjande 
och våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga, samt att rutiner reviderats 
inom områdena diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling. Utbildning i normkritik och normmedvetet arbetssätt i olika 
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verksamhetsområden har även genomförts i några förvaltningar. 

8 förvaltningar uppger att de inte kommer att överse implementeringen av planen 
det här året. För några har Covid-19-pandemin tagit allt fokus. Andra anger att de 
inte kommer att göra en separat översyn av implementeringen av planen eftersom 
vissa åtgärder i planen kommer att följas upp i den ordinarie uppföljningen. En 
förvaltning anger att planen inte kommer att följas upp det här året då 
verksamheten är mycket begränsad under mellanvalsåret 2020. En annan anger att 
förvaltningen inte har några aktiviteter som kan kopplas till planen. 

Stadsledningskontoret kommer att göra en uppföljning av planen under 2021. 
Uppföljningen kommer att fokusera på hur genomförandet av olika åtgärder 
fortskrider, samt resultat i förhållande till framtagna indikatorer och förväntade 
kortsiktiga effekter som angetts i planen. 

4. Budgetuppdraget att ingå avtal med polismyndigheten om utbyggnad av 
kamerabevakning av brottsutsatta och otrygga platser (diarienummer 0393/19).  

I syfte att fullgöra trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsbekämpande 
uppdrag mer effektivt och till lägre kostnad har polisen och Göteborgs Stad enats 
om att samverka om kamerabevakning inom Göteborgs Stad enligt en 
överenskommelse. 

Utgångspunkten för samverkan om kamerabevakning enligt denna 
överenskommelse är att kamerabevakningen ska bedrivas av Polismyndigheten, 
medan Göteborgs stad ska bidra med infrastruktur och kunskap om lokala 
förhållanden. 

Polisen ansvarar för att myndigheten har adekvat tillstånd/laglig rätt att bedriva 
kamerabevakning. Polisen ansvarar för att kamerabevakningen sker i enlighet med 
tillämplig lagstiftning. Göteborgs stad ska tillhandahålla ytor/platser för montering 
av kamera för kamerabevakning där Göteborgs Stad äger eller på annat sätt 
disponerar ytan/platsen. I förekommande fall ska fastighetsägaren först ge sitt 
tillstånd innan yta/plats tas i anspråk. Göteborgs Stad ska även tillhandahålla 
nätverk och kabeldragning för uppkoppling av kameror och annan befintlig och 
lämplig infrastruktur. 

Redan innan kameraöverenskommelsen kom till finns det ett 30 tal kameror som 
både stadsdelar (Angered och Västra Hisingen), bolag (Göteborgslokaler) och 
förvaltningar (Idrott och föreningsförvaltningen) har uppsatta i till exempel 
Angered och Bergsjön på torg och andra platser. Dessa kameror skall på lång sikt 
också in i kameraöverenskommelsen men ansvaret just nu ligger hos respektive 
stadsdel, förvaltning och bolag. 

Enligt kameraöverenskommelsen med polisen finns det kameror på följande platser 
just nu: 

Brunnsparken, Järntorget, Gustav Adolfs torg, Migrationsverket, Vestagatan 

Framtida platser som planeras är: 

Drottningtorget, Östra Hamngatan, Nils Ericsonsgatan 

  



 
Delårsrapport augusti 2020 Facknämnder  30 (53) 
Kommunledningen  
 2020-09-16 

4.1.4.2 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

1. Delredovisning av budgetuppdraget till kommunstyrelsen att samordna 
klimatsäkringsarbetet samt inleda dialog med staten om finansiering 
(diarienummer 0423/20). 

Stadsledningskontoret har sedan 2018 haft i uppdrag att samordna stadens interna 
klimatanpassningsarbete. Kontakter med berörda myndigheter inleddes 2019 för 
samordning och utveckling av det nationella klimatanpassningsarbetet. Boverket 
har det övergripande ansvaret för utveckling och samordning av det nationella 
arbetet. Finansiering, utvecklad lagstiftning och samordning av departement och 
myndigheter har analyserats fram som förutsättningar och de främsta utmaningarna 
för att lyckas med det nationella och lokala klimatanpassningsarbetet. 
Stadsledningskontoret fick uppdraget att utveckla finansiella förutsättningar för 
klimatanpassningsarbetet 2020 genom statlig påverkan. 

I januari 2020 anordnade Boverket tillsamman med Göteborgs Stad och Lunds 
kommun en nationell konferens med syftet att kartlägga förutsättningar för 
klimatanpassningsarbetet. Planering för ny konferens pågår för 2021. Inledande 
kontakter om finansiering och förutsättningar för klimatanpassningsarbetet har 
genomförts med myndigheterna; Statens Geotekniska Institut, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap samt länsstyrelser. Corona har påverkat planerat 
arbete för påverkansarbete främst med departement och nationella Expertrådet. 

2. Delredovisning av budgetuppdraget att tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, Hbtq-
personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbete 
(diarienummer 0424/20).  

Ett planerat seminarium kring Normen som skaver har fått skjutas upp på grund av 
situationen med Corona. I övrigt pågår uppdraget enligt planering. 

4.1.5 Uppdrag från kommunfullmäktige utanför budget 
Uppdragen i avsnitt 4.1.5.1 överlämnas i föreliggande rapport till kommunstyrelsen 
som nämnd för godkännande. Om kommunstyrelsen som nämnd beslutar att 
förklara uppdragen genomförda redovisas dessa vidare till kommunfullmäktige 
inom ramen för Göteborgs Stads uppföljningsstruktur. 

4.1.5.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen som nämnd att 
för egen del förklara genomförda 

1. Uppdraget till kommunstyrelsen att hos Polismyndigheten ansöka om att 
områdena Brunnsparken - Gustaf Adolfs Torg med intilliggande 
kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra platser enligt 3 § lagen 
(1980:578) om ordningsvakter (LOV) (diarienummer 1324/17). 

Kommunfullmäktiges beslutade 2017-09-14, §24, att uppdra till kommunstyrelsen 
att hos Polismyndigheten ansöka om att områdena Brunnsparken, Gustaf Adolfs 
torg med intilliggande kollektivtrafikhållplatser, Kronhusområdet samt Kanaltorget 
ska utgöra platser enligt 3 § LOV. Uppdraget slutredovisas nedan. 

En första ansökan lämnades in i maj 2018 om tillstånd att få förordna 
ordningsvakter enligt 3 § LOV inom de aktuella områdena. Ärendet har varit uppe 
för flera rättsliga provningar och den 29 juni 2020 meddelade Polismyndigheten att 
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den senaste godkänts. Sedan den 1 augusti 2020 anlitar staden fyra ordningsvakter 
som patrullerar i områdena. 

2. Uppdraget till kommunstyrelsen att implementera de förslag till åtgärder som 
kan finansieras inom befintlig ekonomisk ram i förslaget till stödpaket med 
åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att stärka insatserna mot 
sexuella trakasserier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad (diarienummer 
1449/19). 

Kommunfullmäktige gav 2019-11-21, kommunstyrelsen i uppdrag att 
implementera åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningar, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad. 

Uppdraget pågår 2019 till 2021 och är en satsning med stöd till stadens HR-
avdelningar inom ramen för ordinarie uppdrag. Det beslutade stödpaketet 
innehåller sexton olika åtgärder. Stadsledningskontoret har, som ett första steg, 
tillsammans med stadens HR-chefer, HR-specialister och de fackliga 
organisationerna påbörjat en omfattande satsning på en evidensbaserad 
utredningsmetod med fokus på att ta sig an, undersöka och genomföra utredningar 
när påståenden och anmälningar om kränkningar och trakasserier förekommer. 
Metoden är framtagen och utvecklad av norska forskare i samarbete med 
arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter i Norge, och nu anpassad efter 
svensk lagstiftning. 

Metoden ger möjlighet till en enhetlig modell för att säkerställa lagstiftningens 
krav i hela kedjan, från det förebyggande arbetet, till anmälan och professionellt 
omhändertagande. Frågan om opartiskhet vid utredningar är central vilket kräver 
utveckling av samarbete, gemensamt arbetssätt och samverkan över 
organisationsgränser inom staden. 

Syftet med den inledande satsningen är att, inom staden och tillsammans med HR-
chefer, HR-specialister och fackliga organisationer, utveckla en modell för att 
chefer långsiktigt ska få tillgång till sakkunnigt stöd, kunskap och 
omhändertagande vid hantering av kränkningar och trakasserier, inklusive sexuella 
trakasserier, i enlighet med krav och intentioner i arbetsmiljö- och 
diskrimineringslagen. 

I anslutning till satsningen på utredningsmetodik har HR-specialister startat nätverk 
för att ta fram stadengemensamt stöd, verktyg och mallar. En grupp arbetar med 
att, utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) beslut vid tillsyn i november 
2019, ta fram en stadsövergripande rutin som ska göras känd och tillämpas för att 
motverka och hantera trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i samtliga 
förvaltningar och bolag. Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen, GAM, samt 
utvecklingen av LISA-systemet (och kommande IA-system) ses över, kompletteras 
och synkroniseras utifrån erhållna kunskaper och utredningsmetod. 

Kompetenssatsningen som är relativt kostsam genomförs under 2020 med stöd av 
stadens budgetpost för personal- och kompetensanslag. Målsättningen är att 
satsningen långsiktigt, utöver att säkerställa gott omhändertagande, lagkrav och 
arbetsgivaransvar, också ska vara kostnadsbesparande för staden. Flertalet 
förvaltningar och de fackliga organisationerna menar att satsningen på flera håll 
redan idag bidragit till att sänka kostnaderna för köpta tjänster. På grund av det 
ansträngda läget i förvaltningarna under våren har ingen uppföljning med fokus på 
ekonomiska perspektiv kunnat genomföras men det är angeläget att följa 
utvecklingen när pandemin är över och de nya organisationerna är på plats. En 
fortsatt ihållande, långsiktig, målmedveten satsning som ryms inom HR-
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specialisternas ordinarie uppdrag bör också på sikt avspegla sig i 
medarbetarenkätens resultat. 

Bedömningen från stadens HR-avdelningar samt de fackliga organisationerna är att 
det valda angreppssättet och inriktningen innebär att flertalet av de åtgärder 
kommunstyrelsen beslutat om inom ramen för åtgärdspaketet kommer att nås fram 
till december 2021. Samtidigt är strategier för att systematiskt och långsiktigt 
säkerställa kunskaps- och kompetensförsörjning samt stadsövergripande arbetssätt 
och samverkan över förvaltningsgränser de långsiktigt största utmaningarna 
framöver. Bolagen har inte deltagit i satsningen. 

3. Uppdraget till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder, skapa 
kontinuerlig lägesbild för brottsutsatta och otrygga platser i staden 
(diarienummer 0958/20). 

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-05-14, § 31, åt kommunstyrelsen att, 
tillsammans med berörda nämnder, skapa kontinuerlig lägesbild för brottsutsatta 
och otrygga platser i staden. Under våren har stadsledningskontoret, tillsammans 
med social resursförvaltning och stadsbyggnadskontoret, arbetat fram en modell för 
hur de kontinuerliga lägesbilderna för brottsutsatta och otrygga platser ska kunna 
sammanställas och rapporteras till kommunstyrelsen. I arbetet med modellen har 
även Polismyndigheten varit en viktig samverkanspart, då deras brottsstatistik 
kommer att vara en del som rapporteras, tillsammans med medborgarnas upplevda 
trygghet. Denna information kommer i dagsläget från SOM-undersökningen och 
SCB:s medborgarundersökning som görs årligen, liksom den nationella 
trygghetsundersökningen, NTU, men stadsledningskontoret ser för närvarande över 
behovet av och möjligheten att genomföra en särskild trygghetsundersökning i 
staden. Likaså utreder stadsledningskontoret och polisen möjligheten att mäta 
narkotikahalten på olika platser i stadens avloppsvatten. Informationen som lämnas 
i lägesbilden kommer att variera beroende på trender och tendenser i samhället. De 
lokala lägesbilderna som görs i stadens trygg-i arbete och stadens 
torsdagskonferenser med polisen kommer att utgöra en viktig grund för den 
centrala lägesbilden. Lägesbilderna ska även innehålla situationella faktorer, såsom 
kamerabevakning, ordningsvakter och områden med platssamverkan och syftar till 
att möjliggöra en analys av sambandet mellan sociala och situationella åtgärder. 

Den centrala lägesbilden kommer att sammanställas och rapporteras två gånger 
årligen, i samband med stadens ordinarie uppföljningsstruktur. Lägesbilderna ska 
även utgöra ett underlag för vidare diskussioner om trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete och utpekade mottagare för lägesbilden är, utöver 
kommunstyrelsen, stadens nyinrättade trygghetsråd samt den årliga hearingen. 

Den första lägesbilden kommer att levereras i årsrapporten för 2020. 

4.1.6 Uppdrag från kommunstyrelsen 
Uppdragen i avsnitt 4.1.6.1 överlämnas i föreliggande rapport till kommunstyrelsen 
som nämnd för godkännande. Kommunstyrelsen som nämnd ska fatta beslut om 
uppdragen kan förklaras fullgjorda. 

I avsnitt 4.1.6.2 gör stadsledningskontoret en delredovisning till kommunstyrelsen 
av status/pågående arbete för kännedom. Uppdragen kommer att redovisas till 
kommunstyrelsen som nämnd för godkännande vid senare tillfälle.  
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4.1.6.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen som nämnd att 
förklara fullgjorda 

1. Uppdraget till stadsledningskontoret att utreda och redovisa lämplig 
kommuncentral organisation för det direkt brottsförebyggande arbetet i 
Göteborgs Stad diarienummer 1622/18). 

Kommunstyrelsen uppdrog 2018-10-17, § 795, åt stadsledningskontoret att utreda 
och redovisa en lämplig kommuncentral organisation för det direkt 
brottsförebyggande arbetet i staden. Uppdraget har nära koppling till ett flertal 
andra uppdrag, vilka tillsammans utgör en helhet för det direkt brottsförebyggande 
arbetet i staden. 

Under 2019 bildades en strategisk samordningsfunktion på stadsledningskontoret 
som har i uppdrag att leda, samordna och följa upp det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet i staden. En del av uppdraget är att kontinuerligt skapa 
lägesbilden för brottsutsatta och otrygga platser, vilket redovisas ovan. Funktionens 
uppdrag är även att vara en väg in för initiativ inspirerade av Business 
Improvement Districts, vilka syftar till att öka tryggheten genom att flera lokala 
aktörer går samman. Arbetet med en plattform för samordning och 
kunskapshöjning inom platssamverkan har påbörjats. 

Ytterligare en del i arbetet med att öka tryggheten på utsatta platser i staden är 
stadsledningskontorets upphandling av ordningsvakter. Resultatet av deras arbete 
kommer att analyseras löpande tillsammans med polisen och utgöra underlag för 
fortsatt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i staden, däribland 
fortsatt utredning om eventuella nya områden enligt § 3 LoV. Båda dessa uppdrag 
redovisas ovan. 

Stadsledningskontoret har ingått avtal med polisen om kamerabevakning och 
tillsammans med polisen tagit fram handlingsplaner för hur kamerabevakningen 
kan byggas ut i staden. Stadsledningskontoret samordnar arbetet och involverar de 
förvaltningar och bolag som berörs. Stadsledningskontoret ansvarar även för att, 
tillsammans med polisen, följa upp och utvärdera handlingsplanerna. 

Bedömningen är att staden, genom den strategiska samordningsfunktionen och 
redovisning av ovan nämnda uppdrag, har en lämplig kommuncentral organisation 
för det direkt brottsförebyggande arbetet. 

2. Uppdraget till stadsledningskontoret att säkerställa att särskilda team 
upprättas inom hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 
smitta (diarienummer 0753/20). 

Alla stadsdelar har startat specialist team så kallade Covid team som har vårdat 
smittade och misstänkt smittade vårdtagare inom hemtjänsten. Specialistteamen har 
idag andra arbetsuppgifter på grund av få eller inga brukare med misstänkt eller 
konstaterad smitta. Teamen har möjlighet att snabbt ställa om vid ett nytt utbrott av 
smitta. 

3. Uppdraget till stadsledningskontoret att säkerställa att kohortvård bedrivs på 
de vård- och omsorgsboenden där det finns covid-19 smitta (diarienummer 
0808/20). 

Under maj månad gjorde stadsledningskontoret en uppföljning av hur 
verksamheterna arbetar vid smitta eller misstänkt smitta inom vård och 
omsorgsboende. Detta redovisades i kommunstyrelsen 2020-05-20. Uppföljningen 
visade att alla stadsdelar arbetade i enlighet med vårdhygien och 
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smittskyddsenhetens rutiner för att förhindra smittspridning. Screening och 
smittspårning sker vid upptäckt av smitta hos någon boende eller personal. 

Bedömningen är att alla stadsdelar har arbetat i enlighet med gällande rutiner och 
rekommendationer. I nuläget finns ingen smitta på något av stadens vård och 
omsorgsboende. 

4. Uppdraget till stadsledningskontoret att skyndsamt utreda inrättandet av en 
stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom hemtjänsten och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första 
uppföljningsrapporten (diarienummer 0611/20) och uppdraget till 
stadsledningskontoret att skyndsamt utreda hur en riktad kompetensförstärkande 
insats för timanställda inom hemtjänsten kan utformas och återrapportera detta 
till kommunstyrelsen i samband med första uppföljningsrapporten 
(diarienummer 0749/20).   

Uppdragen under punkt 4 redovisas från sidan 34 till sidan 38 i rapporten. 

Inledning 

Struktur för hantering av de tre punkterna i yrkandet  

Kommunstyrelsen gav 2020-03-25, § 245, stadsledningskontoret i uppdrag att 
utreda och föreslå åtgärder för tre olika områden inom ramen för hemtjänstens 
verksamhetsområde. 

1. Det första ärendet, punkt 1 (dnr 0611/20), anger att stadsledningskontoret 
ska utreda inrättandet av en stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande 
åtgärder inom hemtjänsten. 

2. Det andra ärendet, punkt 2 (dnr 0749/20) handlar om att utreda hur en 
riktad kompetensförstärkande insats för timanställda inom hemtjänsten 
kan utformas. 

3. Inriktningen på det tredje ärendet, punkt 3 (dnr 0750/20) är att utifrån 
arbetet med program för Attraktiv hemtjänst återkomma med konkreta 
förslag på hur arbetet kan förbättras och effektiviseras. 

Uppdraget om stimulanspengar för arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom 
hemtjänsten liksom kompetensförstärkande insatser för timanställda återrapporteras 
till kommunstyrelsen i denna uppföljningsrapport har fokus på konkreta och direkta 
insatser, medan det tredje uppdraget som behandlar arbetet med program för 
Attraktiv hemtjänst har ett mer omfattande och långsiktigt perspektiv. Det 
rapporteras till kommunstyrelsen 2020-10-21 i särskilt tjänsteutlåtande. 

En del av de föreslagna åtgärderna i punkt ett och två löper över en flerårsperiod 
vilket påverkar hantering av kostnader. Åtgärder som utförs år 2020 är möjliga att 
genomföra med finansiering via kompetensförsörjningsanslaget. För år 2021 
behövs en finansiering tas fram. Kostnader för år 2022 kan arbetas in i kommande 
underlag Förutsättningar för budget 2022. Kostnaderna sammanfattas i 
nedanstående tabell. 

Privata utförare bör få del av stimulanspengen via en proportionerlig fördelning 
som bygger på andel brukare. Andelen i dagsläget ligger på omkring fem procent 
av brukare. 

Åtgärd (belopp i 
kronor) 

Kostnad 
2020 

Kostnad 
2021 

Kostnad 
2022 

Summering                              
2020–2022 
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Åtgärd (belopp i 
kronor) 

Kostnad 
2020 

Kostnad 
2021 

Kostnad 
2022 

Summering                              
2020–2022 

Arbetsmiljöförstärkande 
insatser 

    

1. WS – organisatoriska 
och sociala faktorer 

64 500 500 000  564 500 

2. Stärka chefens roll 170 000 150 000  320 000 

3. Handledd reflektion 50 000 200 000 50 000 300 000 

4. Metod för 
arbetsbelastning och 
återhämtning 

50 000 90 000 225 000 365 000 

     

Kompetensförstärkande 
insatser 

    

1.WS för gemensam 
introduktion 

53 000   53 000 

2. Gemensam 
introduktion för att 
handleda timanställda 

 250 000  250 000 

Totalsumma 387 500 1 190 000 275 000 1 852 500 

Inriktning utifrån yrkandet avseende punkt 1 och 2 

Yrkandet lyfter fram behov av både kritiska och mycket aktuella åtgärder men 
också långsiktiga, för att vända den negativa utvecklingen för arbetsmiljön inom 
hemtjänstens arbetsområde. Åtgärder med fokus på den psykosociala arbetsmiljön 
med oro, stress och höga sjukskrivningstal behöver tas fram, vilket bland annat 
också påtalats av Arbetsmiljöverket i form av hot om vite. Det finns också behov 
av att ta fram särskilda utbildningsinsatser för att stärka introduktion av vikarier 
och timanställda. 

En viktig utgångspunkt för de arbetsmiljöförstärkande åtgärder som föreslås är att 
identifiera problemområden utifrån rådande situation, möta dem med riktade 
åtgärder, samt ta vara på erfarenheter från prövade metoder som lett till ett positivt 
resultat. Det ska finnas en variation av åtgärder som kan användas av olika enheter 
inom staden och dessa ska också kunna sökas av alternativa utförare inom LOV. 
En god och säkerställd arbetsmiljö för hemtjänstens medarbetare är nödvändig för 
att säkerställa kvalitet, trygghet och kontinuitet i omsorgen till dem som har behov 
av hemtjänst. Insatserna ska formas i samverkan med de fackliga organisationerna. 

Förslag till arbetsmiljöstärkande åtgärder, stimulanspeng, dnr 0611/20 

Samtliga förslag angående arbetsmiljöförstärkande stimulanspeng syftar till att 
förbättra arbetssätt vilket på sikt bidrar till en ökad kvalité för brukare och goda 
arbetsplatser för medarbetare. 

1. Workshops med fokus på organisatoriska och sociala faktorer på 
arbetsplatsen  

Utifrån programmet Attraktiv hemtjänst (2014–2022) har många 
förbättringsåtgärder identifierats och genomförts. Trots detta är sjuktalen 
fortfarande höga, oro och stress påtagligt. Stadsledningskontoret bedömer att det 
finns behov av riktade insatser för att ta reda på orsaker och orsakssammanhang 
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som medför stress, oro och höga sjukskrivningstal. 

Stadsledningskontoret föreslår, och är ansvarig för, genomförande av ett antal 
workshops för medarbetare och chefer i syfte att hitta rotorsaker till stress och oro 
hos medarbetare, som bland annat framkommit i Arbetsmiljöverkets synpunkter 
angående hemtjänsten. Utifrån resultatet ska konkreta åtgärder, på individ-, grupp- 
och organisationsnivå tas fram och ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet inom 
hemtjänsten. Åtgärderna ska inriktas på både kort och lång sikt. 

Kostnadsuppskattning 

Uppskattad kostnad för workshopledare, planering, genomförande, summering och 
dokumentation samt omkostnader för medarbetare och chefer inklusive 
genomförande av åtgärder, beräknas till cirka 564 500 kronor (64 500 kronor år 
2020 och 500 000 kronor år 2021). 

1. Stärka chefens roll i hälso- och arbetsmiljöarbetet med syfte att skapa 
goda arbetsplatser 

Stadsledningskontorets förslag är att chefer erbjuds handledning i grupp med fokus 
på att ta tillvara och nyttja det goda ledarskapet som redan finns samt stärka rollen i 
att leda förändring med fokus på hälso- och arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten. 
Chefer har stor påverkan på medarbetares arbetsmiljö men avgörande för en god 
arbetsmiljö är att också chefers organisatoriska och sociala förutsättningar är goda. 
Insatsen utgår från resultatet av genomförda workshoppar, se punkt 1, med fokus 
på organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen, uppföljningar samt 
Arbetsmiljöverkets synpunkter. 

Kostnadsuppskattning 

Uppskattad kostnad för handledare med fokus på ledarskap och arbetsmiljö -
 planering, genomförande, summering och dokumentation. Omkostnader för 
chefers arbetstid åtta tillfällen fördelat på fyra tillfällen hösten 2020 samt fyra 
tillfällen våren 2021 beräknas till cirka 320 00 kronor (170 00 kronor år 2020 och 
150 000 kronor år 2021). 

1. Reflektion i vardagsarbetet – Reflex  

Göteborgs Stads äldreomsorg och hälso- och sjukvård har utbildat mellan 500–600 
medarbetare till värdegrunds- och reflektionsledare. Några reflektionsledare 
utbildades vidare till utbildare och handledare. Reflektionsmodellen är en modell 
för ett strukturerat och reflekterande samtal där genomlysning av situationer i 
vardagsarbetet är det centrala. 

Metoden innebär att på ett systematiskt sätt regelbundet reflektera över händelser i 
arbetet för att utveckla en lärande organisation som möjliggör en god arbetsmiljö 
samt ett värdigt liv och välbefinnande för omsorgstagaren. Det har genomgående 
varit svårt för hemtjänsten att prioritera tid för reflektion. 

Stadsledningskontoret föreslår att återta arbetet med reflektion utifrån 
reflektionsmodellen. Det handlar om att säkerställa tillgång till utbildare, 
handledare och utbildning av nya reflektionsledare. Samtliga kategorier består av 
medarbetare inom stadens äldreomsorg. Reflektionstillfällena omfattar ca 1 ½ 
timme per månad. För att säkerställa arbetet med reflektionsmodellen behöver 
reflektionsledarna ingå i ett nätverk med möjlighet till egen handledning. 
Hemtjänst inom LOV ges möjlighet att ingå i utbildning av nya reflektionsledare 
alternativt avropa medel för egen reflektionsmodell. 
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Kostnadsuppskattning 

Uppskattad kostnad för uppdatering av utbildare, handledare och planering av nya 
reflektionsledare är ca 300 000 kronor (50 000 kronor år 2020, 200 000 kronor år 
2021, 50 000 kronor år 2022). 

1. Utbilda grupper i metoden Arbetsbelastning och återhämtning 

Under 2018–2019 utbildade Göteborgs Stad cirka 1600 medarbetare i att kunna 
arbeta systematiskt med arbetsbelastning och återhämtning på arbetsplatsen utifrån 
såväl ett hälsofrämjande som ett förebyggande och rehabiliterande perspektiv. 
Utbildningen inkluderar medarbetare, skyddsombud, HR-specialist och chef och 
genomförs utifrån ett workshopkoncept på ordinarie arbetsplatsträffar. 
Utbildningen leds av handledare, utbildade i metoden. Ett 20 – tal medarbetare 
utbildades under 2019–2020 vidare till handledare för att kunna leda arbetsgrupper 
genom processen. 

Utvärderingar genomförda av deltagande verksamheter visar på ett förbättrat 
systematiskt arbetssätt gällande arbetsbelastning och återhämtning, ökad 
delaktighet och engagemang hos deltagarna. Ett gemensamt lärande om den egna 
arbetsmiljön med en ökad förståelse av vad som går att påverka eller inte i den 
egna arbetsmiljön är en viktig friskfaktor. 

Stadsledningskontoret föreslår att sex interna utbildade handledare frigörs viss tid 
från sitt ordinarie uppdrag för att planera, genomföra och handleda workshops, 
dokumentera och utvärdera resultat. 

Kostnadsuppskattning 

Uppskattad kostnad för handledares arbete genom hela processen, workshop för 32 
arbetslag, lokal och materialkostnad samt en sammanfattande analys och rapport 
med åtgärdsförslag beräknas till cirka 365 000 kronor (50 000 kronor år 
2020, 90 000 kr år 2021, 225 000 kronor år 2022). 

Förslag till kompetensförstärkande insats för timanställda, dnr 0749/20 

Introduktion av timanställda och vikarier (inklusive sommarvikarier) sker såväl via 
bemanningsenheter som via verksamheterna direkt, var för sig och i samverkan 
dem emellan. Det finns väl utarbetade introduktionsprogram och planer 
(checklistor, kompendier m.m.) som stöd för en samlad och god introduktion. Den 
introduktion som utarbetats lokalt innehåller ett liknande koncept med 
arbetsplatsintroduktion samt en basutbildning (teoriavsnitt läkemedel, 
förflyttningsteknik, hygienrutiner, mobilt arbetssätt, socialtjänstlagen, nationell 
värdegrund) samt bredvidgång (praktik), vilket motsvarar en introduktion på ca 2 
½ - 5 dagar. 

Kompetensstärkande insatser för att möta kortsiktiga och långsiktiga identifierade 
behov behöver fokusera på att säkra, stärka och trygga timanställda och vikarier i 
sina uppdrag. Det som efterfrågas är att få förutsättningar för att omsätta teori och 
praktik för att möta målgruppen såväl i inlärningsfasen som när det gäller den fas 
som leder till ökad självständighet i arbetet. Introduktion och därmed läroprocessen 
behöver ge stöd i att möta omsorgstagaren utifrån individuella behov inom ramen 
för vårt uppdrag. Detta ställer krav på att få möjlighet att träna, omsätta och 
tillämpa olika situationer och moment. En del av detta uppnås genom stöd och 
handledning av erfaren kollega. För många av de timanställda är detta en första 
erfarenhet av arbetslivet och kvaliteten på introduktionen har en direkt påverkan på 
arbetsmiljön för arbetsgruppen. 



 
Delårsrapport augusti 2020 Facknämnder  38 (53) 
Kommunledningen  
 2020-09-16 

1. Workshops med fokus på ett gemensamt innehåll och arbetssätt för 
introduktion 

Stadsledningskontoret föreslår genomförandet av ett antal workshops med 
funktionsansvariga för introduktion inom Bemanningsenheter och hemtjänst i SDF, 
där syftet är att genom dialog och delat lärande ta tillvara på och sprida goda 
exempel för en mer systematisk och strukturerad introduktion. Resultatet från 
workshopparna ska leda till en gemensam (plattform) utgångspunkt vad gäller 
innehåll och arbetssätt där uppföljning och tid för reflektion är en självklar och 
nödvändig del av introduktionen. Resultatet kommer också att ligga till grund för 
det fortsatta utvecklingsarbetet inom hemtjänsten och för att stärka de som 
handleder i sitt uppdrag, se förslag 2. 

Kostnadsuppskattning 

Uppskattad kostnad för workshopledare, planering och genomförande samt 
omkostnader för deltagare från verksamheten är ca 53 000 tkr innevarande år. 

2. Gemensam introduktion för medarbetare med uppdrag att handleda 
timanställda 

Genom att säkerställa att samtliga handledare har en gemensam utgångspunkt 
tydliggörs förväntan i uppdraget samtidigt som de stärks i att agera förebild. 
Läroprocessen för ny medarbetare fortgår en längre tid varför handledning och 
uppföljning är väsentliga delar i en god introduktion. Genom uppföljning ges 
möjligheter till att stödja individen och förstärka vid behov. Det senare kan 
erbjudas såväl på individnivå som gruppnivå genom till exempel att i grupp få 
diskutera upplevda dilemman och att reflektera tillsammans. 

Kostnadsuppskattning 

Uppskattad kostnad för ansvarig av genomförandet inklusive planering och 
dokumentation samt deltagare från verksamheten är ca 250 000 tkr år 2021. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Uppdraget till stadsledningskontoret att införa en central samordnande 
funktion vid omplacering och omställning med start 2020 och att finansiering av 
den samordnade funktionen ska fördelas enligt principen om 50 procent från 
stadsledningskontoret och 50 procent från samtliga nämnder samt att i 
samverkan och dialog med fackliga representanter finna samsyn i hur ett 
omställningsstöd vid arbetsbrist ska hanteras (diarienummer 0922/18). 

Stadsledningskontoret har genomfört dialog med de fackliga organisationerna i en 
referensgrupp och samverkan i CSG. Dialogen har gällt uppdraget för funktionen. 
Därefter har rekrytering genomförts och funktionen är sedan i augusti 2020 
bemannad med två planeringsledare. Under hösten 2020 startar 
omställningsfunktionen sitt arbete, inledningsvis med att identifiera behov och 
utforma arbetssätt för stöd till förvaltningar vid behov av omställning till följd av 
arbetsbrist och avslutad rehabilitering. 

6. Uppdraget till stadsledningskontoret att söka samverkan med Swedavia och 
Landvetter flygplats för att hitta metoder för att förhindra och förebygga 
barnäktenskap/bortgifte utomlands (diarienummer 1317/17). 

I slutet på förra året genomfördes Operation Limelight, ett seminarium som var en 
del i ett pågående erfarenhetsutbyte med brittisk polis som länge jobbat i en 
särskild samverkansmodell på flygplatser för att förhindra tvångsgifte och 
könsstympning. Denna modell planerades att införas även på Landvetter och 
förhoppningsvis spridas vidare i Sverige. På grund av Covid-19 och Landvetters 
minskning av flygtrafiken med 90 procent var detta inte möjligt under våren men 
planeras ske så fort läget förändras. Modellen går ut på att under ett antal dagar i 
samband med lov, i samverkan med socialtjänst och civilsamhälle, på flygplatsen 
nå ut med information till ett stort antal resenärer om hedersproblematik samt att 
genom ökad bevakning av flighter möjliggöra fler ingripanden av misstänkt 
hedersrelaterad brottslighet. 

Sedan uppstart av samverkan har fler aktörer tillkommit, utbildningar har skett av 
personal inom gränspolis och personal på Landvetter kring hedersproblematik och 
vad de kan göra för att uppmärksamma och hindra bortförande ur landet av 
hedersrelaterade orsaker. Samverkan har bland annat lett till att samarbete stärkts 
och effektiviserats mellan flygplats, gränspolis och socialtjänst. I några ärenden 
kan vi se att detta lett till skärpt uppmärksamhet och snabbare hantering mellan de 
olika aktörerna. Landvetters personal och gränspolisen jobbar nu medvetet och 
aktivt med en ökad uppmärksamhet kring skolloven. Samverkan fortsätter 
kontinuerligt mellan stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Socialjouren, 
Socialtjänsten Härryda, Swedavia, gränspolisen och Länsstyrelsen Västra 
Götaland. Kontakten hålls också med brittisk polis. 

7. Uppdraget till stadsledningskontoret att genom lokalsekretariatet säkerställa 
att fullmåttshallar blir norm vid ny- och ombyggnation av skolidrottshallar 
(diarienummer 1121/19). 

En utvecklad samordning mellan parterna är säkerställd och etablerad. I alla 
pågående skolprojekt som avser ny, om och tillbyggnation säkerställer 
stadsledningskontoret behovet av fullmåttshallar genom samordning mellan 
grundskoleförvaltningens och idrott och föreningsförvaltningen enskilda behov. 

Grundskoleförvaltningens behov av fullmåttshallar är direkt kopplade till storleken 
på skolan. Är skolan tillräckligt stor behövs en fullmåttshall för att kunna 
tillgodose elevernas behov av idrottstimmar. I de fall skolan inte är tillräckligt stor 
klarar sig skolan utifrån ett timplansperspektiv med en mindre hall. I dessa fall går 
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det inte utifrån ett hyresekonomiskt perspektiv att bygga fullmåttshallar om endast 
grundskoleförvaltningen belastas hyresekonomiskt. Elevunderlaget är helt enkelt 
för litet. 

För att skapa förutsättningar för fullmåttshallar i dessa projekt krävs dels att det 
finns geografiska förutsättningar för en sådan hall och att idrott och 
föreningsförvaltningen, utifrån sitt uppdrag, ser ett behov av en fullmåttshall på 
den aktuella platsen. Om idrott och föreningsförvaltningen ser ett behov kan 
nyttjandet och hyreskostnaden samordnas och fördelas mellan 
grundskoleförvaltningen och idrott och föreningsförvaltningen vilket innebär att 
det blir möjligt att bygga fullmåttshallar även i de skolprojekt där elevunderlaget är 
för litet. 

8. Uppdraget till stadsledningskontoret att i samverkan med kulturnämnden, 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag om hur samverkan, finansiering 
och ansvarsfördelning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen 
gällande de samfinansierade kulturinstitutionerna kan utvecklas samt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag att vara styrgrupp för arbetsgruppen 
för att utveckla samverkan mellan staden och regionen kring 
kulturinstitutionerna i Göteborg och analysera och föreslå lösningar för 
uppdraget (diarienummer 0828/19). 

Uppdraget om ”Samverkan Kulturinstitutioner” genomförs av tjänstemän i Västra 
Götalandsregionen och på stadsledningskontoret. Tjänstemannaförslag på 
överenskommelse om samverkan har tagits fram. Utgångspunkten har varit ett 
fortsatt delat finansieringsansvar (utifrån de beslut som finns sedan tidigare). 
Förslaget fokuserar på struktur och form för en systematisk dialog mellan parterna, 
där Västra Götalandsregionens inflytande säkerställs och Göteborgs stad har 
möjlighet att agera med större enhetlighet. Förslaget har redovisats till Göteborgs 
KSAU samt arbetsutskott i Västra Götalandsregionen. Efter att redovisning gjorts i 
Västra Götalandsregionens arbetsutskott har uppdraget till tjänstemännen på Västra 
Götalandsregionen avslutats. Stadsledningskontoret avvaktar fortsatt inriktning på 
uppdraget från KSAU. 

4.1.6.2 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

1. Delredovisning av uppdraget till kommunstyrelsen/stadsledningskontoret 
att inleda samtal med civilsamhällets organisationer om hur samverkan inom 
ramen för Överenskommelsen kan utvecklas, ta fram en plan för hur 
Överenskommelsen kan bli känd av alla berörda förvaltningar och nämnder i 
staden samt inleda samtal med civilsamhällets organisationer om behov och 
genomförandeplan för en eventuell ny handlingsplan (diarienummer 1077/19).  

Arbete med utvärdering av Överenskommelsen är påbörjad enligt den plan som 
redogjordes för i delrapport per mars. Överenskommelsens kanslifunktion har med 
stöd av social resursförvaltning, idrotts- och föreningsförvaltning och 
stadsledningskontoret påbörjat arbetet med att samla underlag för utvärdering av 
innevarande överenskommelseperiod. Enkät har gått ut till cirka 3000 personer 
inom civilsamhällets organisationer samt inom Göteborgs Stads organisation. 
Enkäten omfattar frågor som rör samverkan generellt men också frågor som riktar 
sig mer specifikt till vilket stöd som finns i Överenskommelsen och de principer 
och aktiviteter som omfattas i detta samverkansdokument. Efter genomförd 
sammanställning av enkätresultat planeras också under hösten en workshop där ett 
antal nyckelpersoner ombeds reflektera kring ett antal frågor som relaterar till 
samverkan. Stadsledningskontoret avser att återkomma med en sammanfattande 
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redogörelse om utvärderingens samlade resultat i uppföljningsredovisning i början 
av 2021. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att det från delar av de röstbärande 
organisationerna inom civilsamhället har lyfts synpunkter. En tydlighet önskas om 
hur kontaktyta för civilsamhällets organisationer som opinionsbildare/röstbärande 
kan tydliggöras. Detta för att överenskommelsen parter gemensamt ska kunna nå 
måluppfyllelse i att ”synliggöra och stärka civilsamhällets självständiga och 
oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärande för marginaliserade, 
utsatta och åsidosatta grupper. 

2. Delredovisning av uppdraget till stadsledningskontoret att identifiera och 
redovisa sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för 
ansökan om att utgöra så kallade Paragraf 3-områden (diarienummer 1621/18). 

De kommunala ordningsvakterna har påbörjat verksamheten under augusti månad 
och bedrivs i mycket nära samverkan med polisen. Arbetet utvärderas löpande och 
stadsledningskontoret analyserar tillsammans med polismyndigheten eventuellt 
behov av att utöka med flera områden. Detta är beroende av om brottsliga 
handlingar flyttas till andra områden utanför de Paragraf 3 områden som det finns 
beslut för i takt med att verksamhet för kommunala ordningsvakter etablerats. Det 
är därför inte möjligt att nu fastslå vilka områden som skulle kunna vara aktuell för 
nya ansökningar. 

4.1.7 Uppföljning utförare av hemtjänst och daglig verksamhet 
(LOV) 
Daglig verksamhet 

Inom valfrihetssystemet för daglig verksamhet enligt LSS finns i slutet av juli 109 
enheter varav 20 drivs av 15 privata utförare. Tre av utförarna har fler än en enhet. 
Av de privata utförarna är 53 procent föreningar, 40 procent aktiebolag och en 
utförare är en stiftelse. 73 procent av utförarna är anslutna till kollektivavtal. Totalt 
finns 394 platser hos privata utförare. Respektive utförare har mellan 8–59 platser. 
Av de kommunala enheterna drivs två av social resursförvaltning och resterande 
enheter drivs av stadsdelsförvaltningarna med mellan 4–14 enheter per stadsdel. 
Till skillnad mot privata utförare behöver den kommunala verksamheten inte IVO-
tillstånd vilket innebär att antalet platser på kommunens enheter kan variera över 
tid, antalet platser är sammanlagt cirka 1 400. 

Under våren har en ny utförare, Göteborgs Räddningsmission, godkänts som privat 
utförare. Utföraren har inte startat någon ny verksamhet utan de två enheter som 
tidigare drivits av den tidigare utföraren, studieförbundet Sensus, har bytt 
huvudman. 

Ett beslut om att inte godkänna en utförare har överklagats. Förvaltningsrätten gick 
på Göteborgs Stads linje, dvs att det inte var klarlagt att den sökande p.g.a. 
ekonomiska problem hade en sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att 
uppdraget skulle kunna genomföras utan risk för störningar. 

Under kvartal 1 genomfördes uppföljningar enligt plan för uppföljning och 
enhetens aktivitetsplan. Granskning av årsredovisning för samtliga privata utförare 
har genomförts. Tretton enheter inom Göteborgs Stads dagliga verksamheter har 
följts upp. Enheterna drivs av sex stadsdelsförvaltningar samt social 
resursförvaltning. Resultatet av uppföljningen visade att två enheter uppfyllde 
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samtliga krav som följts upp vid detta tillfälle och de övriga elva enheterna 
uppfyllde kraven i stora delar. Åtta av enheterna tilldelades avvikelse gällande 
rutiner för hantering av samtycke till informationsöverföring och samverkan. 
Enheterna har upprättade rutiner, men rutinerna är inte fullt ut implementerade i 
verksamheten, vilket fått som konsekvens att rutinen inte är känd och använd av 
medarbetarna. Avvikelser har även tilldelats för brister gällande delegering för 
hälso-och sjukvårdsåtgärder, utbildning i läkemedelshantering samt systematiskt 
brandskyddsarbete. Flera av enheterna har återkopplat att den genomförda 
uppföljningen ger tydlighet gällande verksamheternas utvecklingsområden. Med 
hänsyn till den rådande situationen med covid-19 har enheterna erbjudits förlängd 
tid för upprättande och inlämning av åtgärdsplaner. 

Hemtjänst 

I valfrihetssystemet för hemtjänst finns i slutet av juli 68 enheter varav 7 drivs av 
privata utförare. En av utförarna är en stiftelse och övriga drivs av aktiebolag. 86 
procent av utförarna har kollektivavtal. Totalt utför de privata utförarna hemtjänst 
för ca 425 personer. Två av utförarna utför hemtjänst för färre än 30 personer. De 
övriga fem utför hemtjänst för fler än 60 personer. Den minsta utföraren, som utför 
hemtjänst för 21 personer, har valt att begränsa sitt geografiska område till två 
LOV-områden och den största utföraren, som utför hemtjänst för 95 personer, är 
verksam i tre LOV-områden. Övriga utförare utför hemtjänst i 6–16 geografiska 
LOV-områden. Hur omfattande verksamheten är har således inte samband med hur 
många av stadens 35 LOV-områden utföraren valt att vara verksam i. För 
närvarande saknas det privat utförare i nio LOV-områden. 

I jämförelse med för ett år sedan utför privata utförare hemtjänst för ungefär lika 
många personer. Det finns dock tre färre godkända utförare, vilket har påverkat 
utförarnas volymutveckling. Två av utförarna har ökat antalet personer som valt 
dem med 54–63 procent medan tre av utföraren ökat med 15–31 procent det 
senaste året. Två av utförarna har haft en mindre nedgång av antalet personer. 

De privata utförarna kan sammantaget erbjuda stöd på följande språk: arabiska, 
bosniska, engelska, italienska kroatiska, kurdiska, persiska, ryska, serbiska, 
somaliska, tigrinska. 

I juni beslutade stadsdirektör, på delegation, att häva kontraktet med Oringo AB. 
Grunden för beslut om hävning är resultatet av den uppföljning som genomförts 
under våren 2020 som visat på kontraktsbrott av väsentlig betydelse. 

Från januari 2019 krävs tillstånd från inspektionen för vård och omsorg (IVO) för 
att bedriva hemtjänst och IVO har haft långa handläggningstider. Sex utförare har 
fått tillstånd. I slutet av juni 2020 meddelade IVO att de avslagit ansökan om 
tillstånd från Oringo AB, vilket dock inte påverkar Göteborgs Stad då kontraktet 
med utföraren hävts dessförinnan. I mitten av augusti 2020 meddelade IVO att de 
avslagit ansökan om tillstånd från AB Bra Omsorg i Sverige. Utföraren har 
överklagat beslutet och kan bedriva verksamheten vidare i väntan på slutligt 
avgörande. Om utföraren efter överklagande inte får rätt i sak, innebär det att 
Göteborgs Stad har grund för hävning av kontraktet. 

Två ansökningar från privata utförare har godkänts. SAMSOURCE AB och A-
Omsorg AB kommer att starta verksamhet i oktober 2020 respektive januari 2021. 
Handläggning pågår av ytterligare en ansökan. 

Under kvartal 1 genomfördes uppföljningar enligt plan för uppföljning och 
enhetens aktivitetsplan. Åtta privata utförare har följts upp. Kontraktet med en av 
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utförarna hävdes efter uppföljningen, vilket beskrivits ovan. Resultatet av 
uppföljningen, för de övriga sju utförarna, redovisas nedan. Granskning av 
årsredovisningarna har genomförts och enheten har tagit del av utförarnas 
kvalitetsrapporter för 2019. Uppföljning av krav i kontraktet visar på att utförarna i 
stora delar uppfyllde de krav som följts upp vid detta tillfälle. Ingen av utförarna 
uppfyller dock kravet på att arbetsgivaren, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift och 
allmänna råd om smittorisker 2018:4, ska ombesörja tvätt av arbetskläder. Samtliga 
har därför tilldelats en avvikelse. Tre utförare har tilldelats en avvikelse då kontoret 
inte har möjlighet till dusch. Hos en utförare är kontoret inte fysiskt utformat för att 
möjliggöra ombyte till/från arbetskläder. Avvikelser har även tilldelats gällande 
rutin för lex Sarah, rutin för övriga avvikelser, värdighetsgarantier, 
genomförandeplan, samt krav på fullständiga arbetskläder. 

Uppföljningen visar på att de privata utförarna saknar kunskap om föreskrifterna 
gällande arbetsgivares skyldighet att ombesörja tvätt av arbetskläder. Enheten 
konstaterar att Göteborgs Stads hemtjänst har haft en lång process för att 
säkerställa att föreskriften kan efterlevas. Privata utförare har enligt kontraktet 
skyldighet att hålla sig uppdaterade på förändring i lagstiftning, föreskrifter mm. 
För att undvika liknande situation i framtiden planerar enheten att, än tydligare, 
uppmärksamma privata utförare på vikten av kunskap inom området på de möten 
som hålls i samband med ansökan samt vid uppstart av verksamheten. Vid 
uppföljning av kraven gällande andel omsorgspersonal med godkänd 
omvårdnadsutbildning, delade turer, timavlönad, lägstalön, arbetstid (exempelvis 
vecko- och dygnsvila samt rast) har underlag avseende februari månad använts för 
uppföljning. Underlagen har visat att fel och brister förekommit. Fel och brister ska 
åtgärdas. Under den rådande situationen med covid-19 har arbetet med 
regelbundna uppföljningar pausats och enheten för kontrakt och uppföljning har 
inte ännu följt upp att utförarna har vidtagit åtgärder. 

Flera av utförarna har haft problem med IT-stödet för registrering av utförd tid och 
uppger i kvalitetsrapporterna för 2019 att administrationen har varit omfattande. 
Under våren har enheten tillsammans med Intraservice besökt de privata utförarna 
på deras kontor i syfte att bistå med metodstöd och teknisk support gällande 
registrering av utfört tid. 

Covid-19 

Under mars månad konstaterades att sjukdomen covid-19 påverkade verksamheten 
inom valfrihetssystemen på olika sätt. Sjukdom hos medarbetare skapade 
personalomsättning och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
Att enskilda individer på grund av oro avstod att ta emot hemtjänst respektive 
valde att inte delta i daglig verksamhet påverkade utförarnas ersättning. Minskad 
ersättning bedömdes kunna få konsekvensen att både kommunala och privata 
verksamheter riskerade att behöva avvecklas. För att bibehålla utförare och därmed 
möjliggöra brukarnas valfrihet var stadsledningskontorets bedömning att det var av 
vikt att göra tillfälliga förändringar av kontrakten. Kommunfullmäktige beslutade 
den 16 april om tillfälliga tilläggsavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS samt 
hemtjänst. Stadsdirektören har på delegation, vid två tillfällen beslutat att förlänga 
de tillfälliga avtalen och de är nu gällande till 30 september. Tilläggsavtalen 
innebär även att deltagare inom daglig verksamhet i vissa fall har rätt till 
habiliteringsersättning vid frånvaro samt att enskilda med hemtjänst inte betalar 
avgift vid utebliven eller sen avbeställning. Enheten har haft en ökad kontakt med 
de privata utförarna utifrån behov av information kring tilläggsavtalen, 
skyddsutrustning, utbildningar i basal hygien mm. Bedömningen är att den 



 
Delårsrapport augusti 2020 Facknämnder  44 (53) 
Kommunledningen  
 2020-09-16 

allmänna medvetenheten om vikten av arbetskläder, hygienrutiner mm har ökat. 

Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för uppföljning av samtliga utförare 
inom valfrihetssystemen. I början av april avbröts planeringen av kommande 
uppföljningar och bedömning gjordes att den regelbundna uppföljningen av 
utförare inom stadens valfrihetssystem bör pausas. Vid behov kan händelsestyrd 
uppföljning initieras. Enligt enhetens aktivitetsplan var ca tjugo enheter aktuella för 
uppföljning under senare delen av våren. De enheter som följts upp under hösten 
2019 och början av våren 2020 har på grund av den rådande situationen fått 
förlängd tid för inlämning av åtgärdsplaner. Förändringarna har medfört att 
enhetens medarbetare haft möjlighet att utföra andra uppdrag kring basal hygien, 
skyddsutrustning, krisledning, avlasta kollegor på kontoret samt samordning av 
utvärdering av uppdrag till extern part att utreda höga dödstal på äldreboende. Inför 
hösten bedöms uppföljningar kunna påbörjas igen om de anpassas och exempelvis 
genomförs på distans. 

Arbetet med nivåsättning, bedömning av enskildas behov av personalstöd inom 
daglig verksamhet, har genomförts via videokonferenser och har på så sätt haft en 
liten påverkan av covid-19. Däremot har ett antal personer haft längre 
frånvaroperioder eller valt att inte påbörja sin dagliga verksamhet vilket inneburit 
att den ordinarie nivåsättningen inte kunnat genomföras. 

4.1.8 Uppföljning av handlingsplanen kopplad till 
partnerstadsavtalet med Chicago för perioden 2017–2019 
Göteborg Stad har partnerstadsavtal med Shanghai, Nelson Mandela Bay 
Municipality, Lyon, Chicago, S:t Petersburg, Xi’an, Tallinn, Rostock, Kiel, 
Newcastle samt Krakow. Göteborgs Stad är vänort med Bergen, Åbo och Århus. 
Partnerstadsavtalen är inaktiva, dvs vi uppdaterar inga avtal eller tar fram 
handlingsplaner. Utbyten med inaktiva partnerstäder sker inom respektive bolag 
och förvaltningars uppdrag. Visst utbyte av artighetskaraktär förekommer med de 
inaktiva partnerstäderna. 

Partnerstadsavtalet med Chicago undertecknades år 1987. De senaste åren har 
samarbetet fokuserat på gastronomi och utveckling av restaurangnäringen. 
Göteborg & Co har haft ansvar för handlingsplanen och genomförandet av 
gemensamma aktiviteter. 

Enligt den utvärdering av handlingsplanen som gjorts av Göteborg & Co har 
aktiviteten under perioden 2017–2019 varit låg. Med anledning av detta gör 
stadsledningskontoret bedömningen att samarbetet med Chicago fortsättningsvis 
ska ses som inaktivt. 

4.1.9 Uppföljning av metodstrategier i otillåten påverkan 
I kommunstyrelsen 2019-08-28 § 632 fastslogs ett antal metodstrategier för att 
stödja tjänstemannarollen mot organiserad brottslighet. Inriktningen var metoder 
för att motverka och hantera otillåten påverkan. 

En av metodstrategierna var att skapa ett kompetensteam på stadsledningskontoret 
bestående av kompetens inom HR, juridik och säkerhet, där säkerhetskompetensen 
innefattas av bland annat kunskap om personsäkerhet och otillåten påverkan. 
Kompetensteamet är implementerat och frågor har inkommit under hösten 2019 
och våren 2020 efter att det förmedlats ut i staden att det finns stöd att få. 
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Metodstrategin att skapa och påbörja utbildningsinsatser inom otillåten påverkan är 
påbörjade och otillåten påverkan finns numera som en modul att välja i 
chefsutbildningen för det grundläggande arbetsmiljöarbetet och webbaserat 
material håller på att skapas. Utbildningsinsatserna har utgått från en struktur där 
alla med en säkerhetsfunktion och HR i staden erbjudits utbildning först. Syftet har 
varit att dessa funktioner ska kunna fungera som stöd i arbetet mot otillåten 
påverkan i sina verksamheter och att de tillsammans med ledningsgrupper 
bestämmer fortsatta utbildningsinsatser i sina organisationer. 

Förvaltningar och bolag som upplever sig ha större risker att utsättas för otillåten 
påverkan har erbjudits specifika utbildningsinsatser under året. Bland annat har 
miljöförvaltningen, grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, SDF Västra 
Göteborg, SDF Östra Göteborg, SDF Angered och SDF Västra Hisingen samlat 
ledningsgrupp och/eller funktioner som ansetts centrala för att arbeta vidare med 
frågan genomgått utbildning. Efter genomgången utbildning har sedan 
förvaltningarna påbörjat arbetet med att bland annat skapa och förtydliga rutiner 
inom området, men också påbörjat ett arbete om hur de ska utbilda vidare i sina 
organisationer. SDF Angered har parallellt genomfört specifika utbildningsinsatser 
i otillåten påverkan inom flertalet områden eftersom de tidigare uppmärksammat 
att antalet hot och påtryckningsförsök mot socialtjänstens personal ökat kraftigt. 

I samband med utbildningsinsatserna har en metodhandbok presenterats och den 
har också samtliga förvaltningar och bolag fått utskickat. I den framgår hur man 
kan arbeta förebyggande, när det har inträffat och hur man kan arbeta med 
uppföljning och kontroll i vad gäller otillåten påverkan. 

Det har skapats en nationell arbetsgrupp för att motverka otillåten påverkan. 
Göteborgs Stad har tagit ett huvudansvar för att detta ska komma igång under 
hösten 2020. 

Under genomförda utbildningsinsatser har det framkommit att det finns ett behov 
av stöd med att anmäla incidenter och under rättsprocessen. Det har också 
framkommit att otillåten påverkan förekommer i staden, och att det inom vissa 
områden är vanligt förekommande. Det är framförallt subtila trakasserier som 
förekommer. Det kan handla om att medarbetare i staden förföljs till 
spårvagnshållplatsen, olovlig filmning eller att olovliga anspelningar görs. Dessa är 
många gånger inte juridiskt straffbara men påverkar likväl individens hälsa och 
arbetsmiljö samt skapar normalisering över vad som är acceptabelt. 

4.1.10 Uppföljning av riktlinjen för avhopparverksamheten 
Under kvartal 2 2020 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en organisatoriskt 
samlad avhopparverksamhet från den 1 januari 2021. Verksamheten ska tillföras en 
av socialnämnderna. Val av socialnämnd görs i arbetet kring ny nämndorganisation 
och beräknas vara fastställt under kvartal 3 2020. Riktlinjen för Göteborgs Stads 
arbete med avhoppare kommer att revideras så att den följer den nya 
organisationen för arbetet med avhoppare. Uppföljning av stadens arbete med 
avhoppare under perioden 1 december 2019 till 1 december 2020 kommer att 
redovisas i årsrapporten 

4.1.11 Trygghetsfrämjande arbete - Staden 
Kommunstyrelsen har beslutat godkänna stadsledningskontorets förslag till 
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inriktning för framtagande av nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
program. Programmet kommer att tas fram i samverkan med social 
resursförvaltning. Detta för att säkerställa en koppling och avgränsning till arbetet 
med att uppnå en jämlik stad samt för att få med erfarenheter från det lokala 
trygghetsarbetet. Det kommer att vara en bred ansats i framtagandet av programmet 
och avstämningar kommer att göras såväl med kommunstyrelsens trygghetsråd, 
ungdomsfullmäktige, studentforum och övriga råd som med andra funktioner inom 
och utom stadens verksamheter. Det är angeläget att flera perspektiv blir belysta 
och att säkerställa att utsatta målgrupper blir delaktiga i processen och omhändertas 
i programmet. Inriktningen och fokus i programmet är det direkt 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Förslag på nytt program 
beräknas vara klart kvartal 1 2021 och därefter skickas på remiss till stadens 
nämnder och styrelser samt till relevanta externa aktörer. De nya socialnämnderna 
är viktiga remissinstanser varför programmet skickas på remiss först när de är på 
plats. Ett färdigt förslag beräknas kunna presenteras för kommunstyrelsen hösten 
2021. 

4.1.12 Säkerhetsskyddsanalys förvaltningen 
Säkerhetsskyddsanalysen för stadsledningskontoret är genomförd och beslutad. 
Analysresultatet ligger till grund för den säkerhetsskyddsplan som utarbetats och 
beslutats. I planen tydliggörs åtgärderna som ska införas samt även ansvar och 
tidplan för dessa. Exempel på åtgärder som genomförts är säkerhetsprövning av 
personal och regelverk för säker informationshantering samt tydliggörande av 
roller och ansvar. En del åtgärder kring fysisk säkerhet på stadsledningskontoret 
återstår att färdigställa. Arbete med detta pågår. 

4.1.13 Uppföljning av parkering- och trafiksituationen på 
Saltholmen/Långedrag 
Det uppdrag som kommunfullmäktige delade ut till Göteborgs Stads Parkerings 
AB, Grefab AB, Trafiknämnden, Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden har 
påbörjats men är ännu inte slutfört. Stadsledningskontoret följer ärendet och det 
kommer att utvärderas under sommaren 2021 och därefter återrapporteras under 
hösten 2021. 

4.1.14 Huvudmannagruppen älvkantsskydd 
Huvudmannagruppen startade i juni 2019 med syftet att samverka och 
övergripande planera för genomförande av högvattenskydd. Gruppen har fokuserat 
på att ta fram förutsättningarna för att genomföra högvattenskyddet för färdig 
utbyggnad senast 2040. Utredningar inom finansieringsmodeller, 
utbyggnadsplanering, organisation och lagstiftning har tagits fram. En utredning 
har påbörjats som visar på olika scenarier och kvalitetsnivå på högvattenskyddet. 
Främsta utmaningen för genomförandet av högvattenskyddet är att lösa 
finansieringsfrågan. 

4.1.15 Inför MR-dagarna i Göteborg 2021 
Göteborgs Stad har tillsammans med Göteborg Universitet (GU), Länsstyrelsen 
Västra Götaland (LST) och Västra Götalandsregionen (VGR) ett gemensamt 
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värdskap för MR-dagarna 2021 i Göteborg, utifrån beslut i KS 2018-01-31 §82. 
Temat för MR-dagarna i Göteborg är mänskliga rättigheter och demokrati. Under 
hösten 2020 och våren 2021 planeras ett medskapande arbete för att konferensen 
ska präglas av ett brett engagemang och vara relevant för invånare, civilsamhälle, 
tjänstepersoner och beslutsfattare i Göteborg. Syftet är att möjliggöra deltagande 
för verksamheter inom staden, föreningar och andra målgrupper som vanligtvis inte 
brukar delta i konferenser om mänskliga rättigheter och demokrati. Likaså att 
långsiktigt mobilisera kring mänskliga rättigheter i staden via stärkt samverkan. 
Stadsledningskontoret ansvarar för att säkerställa samordning och genomförande 
av stadens åtaganden. Inom staden dockar arbetet an till pågående processer som 
demokratisatsningen och ungt inflytande, jämlik stad och jubileumsfirandet 2021. 
Finansiering för Göteborgs Stads deltagande omhändertas i ordinarie 
budgetberedning inför 2021. På grund av den pågående pandemin finns en del 
utmaningar. Det är osäkert om MR-dagarna 2020 kan genomföras i Uppsala i 
december och hur det i sin tur kommer att påverka arrangemanget i Göteborg. 
Samtal förs under hösten mellan MR-dagarna och staden, GU, LST och VGR med 
kontinuerlig avstämning via stadsdirektören. 

4.2 Styrning och ledning 

4.2.1 Samlad riskbild 
I kommunstyrelsens budget för 2020 beskrivs en samlad riskbild för 
stadsledningskontoret. Riskbilden består i huvudsak av svårigheter att genomföra 
det samlade uppdraget med tillräcklig kvalitet och inom förväntad tidsram. 

Stadsledningskontoret utvecklade under 2019 huvudprocesserna för budget, 
uppföljning och ärendehantering för att anpassa dessa till förändrade 
förutsättningar. Under 2020 har kontorets organisation setts över för att ytterligare 
säkra huvudprocesserna och stärka förutsättningarna att möta omvärldsförändringar 
och utmaningar kommunsektorn står inför. Den nya organisationen träder i kraft 
den 1 september 2020 beskrivs i avsnitt 4.1.1 under rubriken "Ny organisering av 
stadsledningskontoret". 

Trots rådande pandemi och belastning på stadsledningskontoret är bedömningen att 
arbetet med ärendeprocessen och planering- och uppföljningsprocessen 
upprätthållits enligt tidplaner och med kvalitet. Situationen med pandemin har 
påverkat omfattningen av kontorets uppdrag att leda och samordna staden inom 
olika uppdrag och områden då arbeten med nödvändighet avstannat eller bedrivit 
med lägre takt. 

4.2.2 Plan för arbetsmiljö och hälsa 
Stadsledningskontoret har arbetat med att följa upp plan för arbetsmiljö och hälsa 
som löpt juni 2019 till juni 2020. Av de aktiviteter som satts upp i planen är i 
princip alla genomförda. 

Plan för arbetsmiljö och hälsa för perioden juli 2020 till och med 2021 är 
framtagen i samverkan med fackliga organisationer och behandlas av 
förvaltningens samverkansgrupp i september. 

Stadsledningskontoret har under våren med start i februari genomfört veckovisa 
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mätningar av den social och organisatoriska arbetsmiljön med ett verktyg som 
heter Winningtemp. Vid senaste mätningen i juni innan sommaren visar resultatet 
att stadsledningskontorets samlade status är 7.1 på en 10-gradig skala som visar hur 
organisationen mår utifrån forskningsbaserade avgörande faktorer för välmående 
och prestation. Detta är 0.2 enheter högre än vid mätningen i mars men fortfarande 
under det index på 7.4 som är utfallsvärde för alla organisationer som mäter sig via 
Winningtemp. Enligt mätningarna är ledarskap kontorets främsta styrka där vi 
ligger på samma resultat som index. Störst förbättringsmöjlighet finns i kategorin 
engagemang där stadsledningskontoret ligger 0.9 enheter under index. 

4.2.3 Aktuella revisionsrapporter 
Stadsrevisionens granskning av kommunstyrelsens verksamhet 2019 

I granskningen av verksamhetsåret 2019 riktade stadsrevisionen kritik mot 
kommunstyrelsen i form av en erinran på grund av de brister som framkommit 
inom stadsutvecklingsområdet. Stadsrevisionen bedömer det sannolikt att stadens 
resurser inte använts på ett effektivt sätt och att kommunstyrelsen inte tagit 
tillräckliga initiativ inom ramen för uppdraget att leda och samordna samt ha 
uppsikt över stadens nämnder och kommunala bolag. 

Stadsrevisionen lämnar också nio rekommendationer inom områdena 
ärendeberedningsprocessen, rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer samt 
exploateringsekonomin i Göteborgs Stad. Sju av rekommendationerna finns inom 
området exploateringsekonomin. 

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 
2019 

I granskningen lämnar revisionen fyra rekommendationer till kommunstyrelsen 
inom områdena god ekonomisk hushållning, årsredovisningens överskådlighet 
enligt god redovisningssed och särredovisning av stadens Va-anläggning. 

Yttrande från kommunstyrelsen 

Stadsledningskontorets förslag till yttrande där det framgår vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen gjort eller planerar att göra med anledning av kritiken och 
rekommendationerna i granskningarna har godkänts av kommunstyrelsen 2020-06-
17 och översänts till stadsrevisionen som kommunstyrelsens yttrande. 

Stadsledningskontoret arbetar med åtgärder för att hantera rekommendationerna. 

Pågående/planerad granskning av kommunstyrelsens verksamhet 2020 

För kommunstyrelsen kännedom: 

Grundläggande granskning av kommunstyrelsens ledning och styrning samt interna 
kontroll 

• Kommunstyrelsens kriskommunikation 
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
• Styrning och uppföljning av tolktjänster 
• Uppföljande granskning av åtgärder med anledning av kritik och 

rekommendationer i granskningarna som genomfördes 2019 
• Kommunstyrelsens räkenskaper och bokslut 
• Kommunstyrelsens informationssäkerhet i system av samhällsviktig 

karaktär 
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• Göteborgs Stads finansverksamhet 

Pågående/planerad granskning av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 
2020 

För kommunstyrelsen kännedom: 

Göteborgs Stads delårsrapport 

• Intern kontroll i redovisningsrutiner 
• Göteborgs Stads årsredovisning 
• God ekonomisk hushållning 
• Balanskrav och resultatutjämningsreserv 
• Uppföljande granskning av åtgärder med anledning av rekommendationer i 

granskningen som genomfördes 2019 

4.3 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

mnkr Period Helår 

 Utfall Budge
t 

Avvik
else 

Utfall 
fg år 

Progno
s 

Fg 
progno

s 

Budge
t 

Bokslu
t fg år 

Hela 
kommun-
ledningen 

        

Intäkter 107,3 116,6 -9,3 111,3 197,7 200,5 198,2 195,0 

Kostnader -329,0 -346,7 17,7 -331,1 -570,1 -577,9 -587,6 -538,1 

Kommun-
bidrag 259,9 259,9 0 247,1 389,4 389,4 389,4 370,6 

Resultat 38,2 29,8 8,4 27,3 17,0 12,0 0,0 27,5 

         

SLK         

Intäkter 34,0 27,2 6,8 31,8 55,5 53,5 49,8 52,7 

Kostnader -199,3 -194,3 -4,9 -194,4 -339,3 -342,3 -343,7 -308,2 

Kommun-
bidrag 196,2 196,2 0 184,4 293,9 293,9 293,9 276,6 

Resultat 30,9 29,0 1,9 21,8 10,1 5,1 0 21,0 

         

Politisk 
verksamhet         

Intäkter 2,0 1,4 0,6 2,3 3,0 3,0 2,1 3,7 

Kostnader -58,5 -64,4 5,9 -59,5 -91,6 -91,6 -97,6 -91,3 

Kommun-
bidrag 63,7 63,7 0 62,7 95,5 95,5 95,5 94,1 

Resultat 7,3 0,8 6,5 5,5 6,9 6,9 0,0 6,5 
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Övrig 
verksamhet         

Intäkter 56,9 64,2 -7,3 56,3 93,3 94,0 96,4 90,5 

Kostnader -56,9 -64,2 7,3 -56,3 -93,3 -94,0 -96,4 -90,5 

Kommun-
bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Personal- 
och 
kompetens-
försörjning 

        

Intäkter 13,2 23,8 -10,6 20,8 46,0 50,0 50,0 48,2 

Kostnader -13,2 -23,8 10,6 -20,8 -46,0 -50,0 -50,0 -48,2 

Kommun-
bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Personal- 
och 
kompetens-
försörjning 

        

Insats-
områden         

Bemanning 2,5 2,8 0,3 5,0 6,1 6,1 6,3 9,0 

Kompetens-
utveckling 
förskola 

0,6 1,3 0,7 1,5 2,7 2,7 2,7 3,0 

Kompetens-
utveckling 
skola 

0,4 2,2 1,8 1,6 4,3 4,3 4,3 3,6 

Kompetens-
utveckling 
äldreomsorg/
hälso- och 
sjukvård 

2,2 3,8 1,6 2,4 8,4 8,4 8,4 7,5 

Kompetens-
utveckling 
IFO/funktions
hinder 

5,1 7,6 2,5 4,6 12,2 13,0 13,0 9,5 

Övrig 
kompetens-
utveckling 

0,3 0,7 0,4 0,9 0,8 3,6 1,1 2,6 

Chefs-
försörjning 1,0 2,8 1,8 2,4 4,8 4,8 7,1 6,8 

Leda, 
samordna 
och följa upp 
personal-
politiken 

1,1 2,6 1,5 2,4 6,7 7,1 7,1 6,1 

Summa 13,2 23,8 10,6 20,8 46,0 50,0 50,0 48,1 



 
Delårsrapport augusti 2020 Facknämnder  51 (53) 
Kommunledningen  
 2020-09-16 

Budgeten för kommunledningen 2020 innehåller en fördelning av den ekonomiska 
ramen på 389,4 mnkr på de två delar som utgör kommunledningen, det vill säga 
stadsledningskontorets verksamhet och den politiska verksamheten. Tabellen ovan 
åskådliggör strukturen och fördelningen av den ekonomiska ramen. 

Kommunledningens resultaträkning innehåller även anslag och 
samordningsuppdrag som i sin helhet finansieras av kommuncentrala poster eller 
via intäkter från andra nämnder i staden. Posterna påverkar inte resultatet men 
omfattningen är ofta olika från år till år och bidrar därmed till avvikelser vid 
jämförelser mellan åren i resultaträkningen. Posterna kan också bidra till avvikelser 
vid jämförelse med budgeten. 

4.3.1 Utfall till och med perioden 
Periodens resultat för kommunledningen är ett överskott på 38,2 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget (29,8 mnkr) med 8,4 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (1,9 mnkr) 
och överskott från den politiska verksamheten (6,5 mnkr). Nedan redogörs för de 
huvudsakliga orsakerna till detta överskott. 

Stadsledningskontorets verksamhet 

Resultatet för stadsledningskontoret uppgår till 30,9 mnkr med en positiv avvikelse 
gentemot budgeten (29,0 mnkr) med 1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror 
huvudsakligen på personalvakanser under perioden. 

Politisk verksamhet 

Resultatet för den politiska verksamheten uppgår till 7,3 mnkr med en positiv 
avvikelse gentemot budgeten (0,8 mnkr) med 6,5 mnkr. Den positiva avvikelsen 
förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader (2,6 mnkr) än budgeterat hos 
politiska sekreterare samt av att kostnaderna inte har upparbetats som budgeterat 
gällande kommunfullmäktiges representationsverksamhet (1,9 mnkr). Orsaken till 
det sistnämnda är avbokningar på grund av covid-19 som har inneburit lägre 
kostnader än budgeterat för representationsverksamheten. 

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster) 

Intäkter och kostnader uppgår till 13,2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 10,6 mnkr jämför med budget (23,8 mnkr). Avvikelsen beror främst på att flera 
aktiviteter inom anslaget fått göra anpassningar på grund av covid-19 och flera har 
fått senareläggas på grund av svårigheter att genomföra utbildningar. Projekt har 
också avslutats i förtid. 

Processutveckling och samordning välfärdens processer (faktureras) 

Samordningsuppdragets intäkter och kostnader uppgår till 2,4 mnkr vilket 
motsvarar en budgetavvikelse på 0,8 mnkr jämfört med budget (3,2 mnkr). 

Fackliga förtroendemän (faktureras) 

Intäkter och kostnader uppgår till 53,6 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 5,6 mnkr jämfört med budget (59,2 mnkr). 

4.3.2 Prognos helår 
Prognosen för kommunledningen är ett överskott på 17,0 mnkr vilket motsvarar en 
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avvikelse mot budget med samma belopp. Nedan redogörs för de huvudsakliga 
orsakerna till denna positiva avvikelse. Prognosen per augusti baseras på de 
förutsättningar som kan överblickas i nuläget men osäkerhetsfaktorerna är 
fortfarande relativt stora med hänsyn till hur coronaviruset covid-19 kommer att 
påverka kommunledningens förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. 

Stadsledningskontorets verksamhet 

Prognosen för stadsledningskontoret bedöms till ett överskott på 10,1 mnkr vilket 
motsvarar en avvikelse mot budget med samma belopp. 

Medel motsvarande 4,0 mnkr för uppdraget ”fler trygghetsfrämjande kameror i 
samverkan med polisen” kommer inte att kunna användas under året eftersom 
polisens plattform för användandet av flera kameror inte varit klar och därför har få 
kameror inom ramen för överenskommelsen med polisen placerats ut. 

Medel motsvarande 3,0 mnkr för uppdraget ”fler bevakade områden” kommer inte 
att kunna användas ut under året eftersom det var först under sommaren som 
Göteborgs stad fick klartecken för att kunna förordna ordningsvakter inom fyra 
geografiska platser inom Vallgraven. Från och med augusti finns det nu 
ordningsvakter som patrullerar dessa områden. 

Under februari beslutade kommunstyrelsen att skjuta fram införandet av en 
strategisk planeringsfunktion under stadsledningskontoret och att lyfta frågan igen i 
kommunstyrelsen under hösten 2022. Beslutet kommer att innebära ett överskott på 
2,0 mnkr eftersom budgeten på 2,0 mnkr fortfarande finns hos 
stadsledningskontoret. 

Under februari beslutade kommunstyrelsen att 0,5 mnkr ska överföras från 
stadsledningskontorets ram till grundskolenämnden för att användas till 
naturvetenskapliga och astronomiska visningar för grundskoleelever i 
Slottsskogsobservatoriet. Den minskade ramen kommer att ha resultatpåverkande 
effekt på stadsledningskontorets ekonomi. Stadsledningskontoret bedömer att 
ramminskningen under året kan hanteras med mindre kostnadsbesparande åtgärder 
utan större påverkan på kontorets förutsättningar att klara sitt uppdrag. 

Under april beslutade kommunstyrelsen att 1,0 mnkr ska från halvårsskiftet 2020 
överföras från stadsledningskontorets ram till kulturnämnden för att användas till 
genomförande av lokalt förankrade evenemang som i huvudsak vänder sig till 
stadens befolkning. Eftersom ansvaret överförs till kulturnämnden kommer beslutet 
inte att ha någon påverkan på stadsledningskontorets ekonomi. 

Politisk verksamhet 

Prognosen för den politiska verksamheten bedöms till ett överskott på 6,9 mnkr 
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med samma belopp. Den positiva 
avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än budgeterat (2,8 
mnkr) hos politiska sekreterare samt att representationsverksamheten har påverkats 
av avbokningar på grund av covid-19. Dessa avbokningar innebär lägre kostnader 
för kommunfullmäktiges representationsverksamhet med 3,0 mnkr. 

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster) 

Prognosen för intäkter och kostnader uppgår till 46,0 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget (50,0 mnkr) med 4,0 mnkr. Generellt har flera aktiviteter 
inom anslaget fått göra anpassningar på grund av covid-19 och flera har fått 
senareläggas på grund av svårigheter att genomföra utbildningar. Några aktiviteter 
har fått ställas in helt och projekt har avslutats i förtid. I prognosen har också vissa 
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omfördelningar skett gentemot budgeten. 

Processutveckling och samordning välfärdens processer (faktureras) 

Prognosen för intäkter och kostnader uppgår till 1,6 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget (4,8 mnkr) med 3,2 mnkr. 

Fackliga förtroendemän (faktureras) 

Prognos för intäkter och kostnader uppgår till 88,9 mnkr vilket motsvarar årets 
budget. 
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