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1.1 

Yttrande angående – Årsrapport 2021 för 
kommunstyrelsen. 
 

I tjänsteutlåtandet ger Stadsledningskontoret en delrapport gällande uppdraget att i 
samverkan med idrotts- och föreningsnämnden och Familjebostäder i Göteborg 
AB inleda en dialog med föreningen Galaxen med utgångspunkt att säkra 
verksamhetens fortlevnad och utveckling i Bergsjön på lång sikt, dnr 1596/20, KS 
2021-01-13. I denna framkommer att det finns en oro för hur driften av föreningen 
ska kunna klaras ekonomiskt under 2022. I Idrotts och föreningsnämnden togs 
beslut, den 21 december 2021 § 213, att bevilja särskilt verksamhetsbidrag där 
föreningen Galaxen beviljades bidrag med 870 tkr mindre än vad som ansökan 
ursprungligen omfattade för 2022. Föreningens ansökan var på 2500 tkr för drift 
år 2022. I samtal med föreningen har även socialförvaltning Nordost meddelat att 
de inte har för avsikt att bevilja stallhyra för nästa år vilket omfattar cirka 80 tkr. 

Galaxen är en stadslantgård belägen i Bergsjön. Galaxen fyller många funktioner i 
Göteborg. Hit kommer förskolor och skolor från hela staden för att lära sig mer 
om lantbrukets djur. Sedan många år har Galaxen deltagit i att bevara gamla 
svenska lantraser som Linderödssvin, Rödkulla och Nordsvensk. Galaxen ordnar 
också kurser för barn i hur man sköter kaniner och hästar, hur man driver projekt. 
Galaxen har också många aktiviteter under loven. Galaxen fungerar också som en 
mer traditionell fritidsgård dit man kan komma och spela pingis eller umgås med 
sina kompisar. Det är också en mötesplats över generationsgränserna genom att 
det anordnas valborgsfirande, midsommarfirande och kafé där man kan läsa 
tidningen och träffa andra. Galaxen drivs av en förening med samma namn men 
har under alla år arbetat tätt samman med Göteborgs Stad. 
 
Galaxen är en betydelsefull mötesplats för människor i olika åldrar och bidrar 
bland annat med läxläsning och fritidsaktiviteter. Vi rödgrönrosa vill att 
kommunen ska bidra till att den viktiga verksamheten som föreningen bedriver 
kan fortsätta. Stadsgården är placerad i ett område där behoven av 
välfärdssatsningar och tillgång till fritidsaktiviteter för alla åldrar är mycket stor.  
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Informationen som ges i Stadsledningskontorets delrapport är oroväckande och vi 
följer arbetet med att säkra Galaxens fortlevnad noggrant.  
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Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:        

1. Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att återredovisa 31,8 mnkr av eget kapital för nå 
kommunstyrelsens fastställda nivå för eget kapital på 8 mnkr. 

3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av budgetuppdraget att 
samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete under hela planperioden enligt beskrivning i avsnitt 5.1.5.1 
(diarienummer 0316/20). 

4. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av budgetuppdraget att 
fortsätta arbetet med att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpta hinder, och fortsätta 
öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället enligt beskrivning i avsnitt 5.1.5.1 
(diarienummer 1674/20).    

5. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att, i 
samverkan med berörda nämnder, bolag, fastighetsägare och Citysamverkan, 
förstärka tryggheten på stadens torg genom utökad bevakning och andra relevanta 
åtgärder enligt beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 (diarienummer 1041/21).  

6. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i uppdrag att 
säkerställa att alla chefer i förvaltningen omfattas av ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen enligt beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 
(diarienummer 1145/21). 

7. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i uppdrag att 
säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor 
enligt arbetsmiljölagen enligt beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 (diarienummer 1146/21). 

8. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i uppdrag att 
säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer enligt 
beskrivning i avsnitt 5.1.6.1 (diarienummer 1147/21). 

9. Uppdraget till stadsledningskontoret att följa implementeringen av metoden för 
grönytefaktorer i plan och exploateringsprojekt i staden, och att år 2021 återkomma 
till kommunstyrelsen med en utvärdering av hur grönytefaktorn i praktiken tillämpas 
i stadens verksamheter enligt beskrivning i avsnitt 5.1.7.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0724/18). 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-12-13 
Diarienummer 0254/21 
 

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 om inriktningsbeslut hur samverkan mellan staden och civilsamhällets 
organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas enligt beskrivning i avsnitt 
5.1.7.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1077/19).  

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att bjuda in polismyndigheten till 
kommunstyrelsen för redovisning om deras möjlighet att bevaka återvändande IS-
terrorister samt en diskussion om hur Göteborgs Stad kan underlätta deras 
övergripande arbete enligt beskrivning i avsnitt 5.1.7.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 1135/21).  

Sammanfattning 
Årsrapport 2021 är sista rapporteringen enligt Göteborgs Stads struktur för uppföljning. 
Avsnitten 1–4 är avsedda för nämnders och styrelsers rapportering av väsentlig 
styrinformation till kommunstyrelsen, medan rapportering till den egna nämnden sker i 
avsnitt 5. I det 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, 3.3, 4 och 5.3.  

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

Samverkan 
Information om innehåll i denna rapport har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) 2022-01-26. 

Bilagor 
1. Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

 
2. Barnbokslut 2021 för kommunstyrelsen 

 
3. Centrala lägesbilder otrygga platser för året 2021 

 
4. Lägesbild från fyra socialförvaltningar december 2021 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen ska godkänna årsrapport 2021 samt fastställa nivån på det egna 
kapitalet för kommunstyrelsen. Enligt Göteborgs Stads tidplan för budget- och 
uppföljningsprocessen är sista dag för beslut i nämnd 2022-02-15.  

Ärendet innehåller också redovisning av två budgetuppdrag från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen, fyra uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen utanför 
budget och tre 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.  

 

Stadsledningskontorets bedömning 
 

 

 

 

 

 

 

Anders Roswall 

Chef för område Kontorsledning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Sammanfattning 
För andra året i rad har verksamheten varit kraftigt påverkad av pandemin covid-
19. Under första halvåret bedrevs ett intensivt krisledningsarbete med att samordna 
stadens verksamheter. Under sommaren gick arbetet över till linjeorganisationen då 
olika steg togs i Regeringens plan för avveckling av restriktioner och en successiv 
återgång till arbete på kontoret gjordes under hösten. När pandemin tilltog igen i 
slutet av året återinfördes restriktioner om att arbeta hemifrån. I skrivande stund 
har läget blivit värre och stadsledningskontoret har förstärkt samordningen igen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ledningsarbetet varit ansträngt under året, är 
fortsatt ansträngt och att omfattande arbete hemifrån medför påverkan och 
omställning i ledarskap och samarbeten. Samtidigt har användande av digital 
teknik utvecklats såväl i enskilt arbete som i samarbeten och kommunikation. 

Arbetet inom personal- och arbetsgivarpolitiken har påverkats kraftigt av frågor 
kring och effekter av pandemin. Efter hand har frågor gått över till hur en återgång 
till mer normala förutsättningar kan ske och när denna kan ske. 
Stadengemensamma ramar har tagits fram för arbetet. Arbetsmiljöarbetet har på 
motsvarande sätt påverkats av pandemin. Den förändring pandemin inneburit 
avseende arbete hemifrån kommer sannolikt att påverka arbetsmarknaden i såväl 
ett kort som längre perspektiv. 

Under året har ett gemensamt arbete bedrivits inom stadens Ledarforum, som 
samlar alla förvaltning- och bolagsdirektörer, med syfte att utveckla stadens arbete 
så att det går från delar till helhet. 

Stadsledningskontoret har gradvis ökat såväl fokus som arbetsinsatser inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande området och aktiviteter bedrivs för att 
öka samordningen av och driva utvecklingen inom stadens verksamheter. 

Ett av årets större förändringsarbeten har handlat om att ta fram nya reglerande och 
planerade dokument för beslut för ändamålsenlig styrning av utveckling inom 
området digitalisering, it och innovation. 

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört flera 
utredningar med bäring på organisationsförändringar i staden. De utredningar som 
genomförts är bland annat: 

• Ny organisation för stadsutveckling 
• Förutsättningar för bolagisering av skolfastigheter 
• Förutsättningar och förslag till avveckling av Älvstranden utveckling AB. 
• Förändrad organisering av arbetet med arbetsrehabiliterande insatser 
• Förändrad organisering av arbetet med digitalisering 

Tre av dessa utredningar har varit uppe för beslut i kommunstyrelsen och beslut har 
tagits vad gäller ny organisation för stadsutveckling, förändrad organisering av 
arbetsrehabiliterande insatser och förändrad styrning och organisering av stadens 
arbete med digitalisering. Samtliga dessa tre uppdrag har vid olika tillfällen under 
året övergått från ett utredande skede till ett genomförande. 

Värderingen av måluppfyllelse för de budgetmål som specifikt styrts ut till 
kommunstyrelsen sker utifrån en bedömning av vilka effekter kontorets aktiviteter 
haft under året. I huvudsak sätts måluppfyllelsen till viss eller god. I Göteborgs 
Stads årsredovisning 2021 återkommer stadsledningskontoret med systematisk 
uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags 
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årsrapporter och gör där bedömningen av målen och indikatorerna i sin helhet. 

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

Överskottet i bokslutet uppgår till 31,8 mnkr, 24,4 mnkr avser kontorets 
verksamhet och 7,4 mnkr den politiska verksamheten. Den positiva avvikelsen 
beror huvudsakligen på personalvakanser under året och delvis på att situationen 
med covid-19 påverkat ett antal aktiviteter. 



 

Årsrapport 2021 nämnder  6 (50) 
Kommunstyrelsen  
 2022-01-26 

2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 
Covid-19 påverkan på stadsledningskontoret 

För andra året i rad har verksamheten varit kraftigt påverkad av pandemin covid-
19. Under första halvåret bedrevs ett intensivt krisledningsarbete med att samordna 
stadens verksamheter, men under sommaren gick arbetet över till 
linjeorganisationen då olika steg togs i Regeringens plan för avveckling av 
restriktioner. Utvecklingen av vaccinationstäckningen och belastningen på 
sjukvården gjorde att rekommendationer om att arbeta hemifrån upphörde 29 
september. En successiv återgång till arbete på kontoret gjordes under hösten. Men 
pandemin tilltog igen i slutet av året och restriktioner återinfördes om att arbeta 
hemifrån. I skrivande stund har läget blivit värre och stadsledningskontoret har 
förstärkt samordningen igen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ledningsarbetet varit ansträngt under året och att 
omfattande arbete hemifrån medfört påverkan och omställning i ledarskap och 
samarbeten. Samtidigt har användande av digital teknik utvecklats såväl i enskilt 
arbete som i samarbeten och kommunikation. 

Planering-, budget- och uppföljningsprocessen  

Göteborgs Stads nya struktur för planering och uppföljning har införts över några 
års tid. Rapportstrukturen sätter fokus på grunduppdrag och avvikelser i 
genomförandet av planeringen, ett antal fördjupade uppföljningar med olika teman 
genomförs under året, en uppföljningsportal presenterar utfallsvärden över 
indikatorer för kommunfullmäktiges mål, och uppdragslistor presenteras över hur 
nämnder och styrelser planerar och rapporterar på de uppdrag kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen lagt ut på organisationen. 

Ärendeprocessen 

Stadsledningskontoret har ett ständigt fokus på kvalitetssäkring av arbetet i 
beslutsprocessen och själva beslutsunderlagen. En gång i månaden får 
kommunstyrelsen ett underlag som presenterar aktuellt planeringsläge över de 
uppdrag kontoret fått av kommunstyrelsen. Införandet av det nya 
ärendehanteringssystem som Göteborgs Stad upphandlat har skjutits fram i tid och 
beräknas nu för kontorets del införas i början på 2023. 

Leda och samordna staden 

Under året har ett gemensamt arbete bedrivits inom stadens Ledarforum, som 
samlar alla förvaltning- och bolagsdirektörer, med syfte att utveckla stadens arbete 
så att det går från delar till helhet. 

Ett av årets större förändringsarbeten har handlat om att ta fram nya reglerande och 
planerade dokument för beslut för ändamålsenlig styrning av utveckling inom 
området digitalisering, it och innovation. Vidare har gemensamma arbetssätt tagits 
fram för arbete med kvalitetsutveckling i stadens verksamheter. För att stärka 
stadens förmåga att driva förändringsarbeten har stadsledningskontoret tillsammans 
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med Intraservice format en process och tagit fram verktyg för sådant arbete. 

Andra exempel på processer där stadsledningskontoret leder och samordnar 
förvaltningar och bolag för leverans på kommunfullmäktiges mål eller utifrån 
styrande dokument är Jämlik stad, Västsvenska paketet och högvattenskydd. 

Stadsledningskontoret har gradvis ökat såväl fokus som arbetsinsatser inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande området och aktiviteter bedrivs för att 
öka samordningen av och driva utvecklingen inom stadens verksamheter. Arbetet 
bedrivs samordnat och som ett komplement till det främjande och förebyggande 
arbete som sker inom stadens kärnuppdrag och Jämlik stad. 

Leda, samordna och följa upp personal- och arbetsgivarpolitiken 

Arbetet inom personal- och arbetsgivarpolitiken har kraftigt påverkats av frågor 
kring och effekter av pandemin. Det initiala arbetet handlade mycket om 
information och riktlinjer för hantering av pandemin. Efter hand har frågor gått 
över till hur en återgång till mer normala förutsättningar kan ske och när denna kan 
ske. Stadengemensamma ramar har tagits fram för arbetet. 

Arbetsmiljöarbetet har på motsvarande sätt påverkats av pandemin och under årets 
inledning var fokus på arbetet med de direkta riskerna med covid-19 och vid arbete 
hemifrån. I takt med minskad smittspridning har arbetet inom området gått över till 
de mer normalt planerade aktiviteterna och utvecklingsinsatserna. Den förändring 
pandemin inneburit avseende arbete hemifrån kommer sannolikt att påverka 
arbetsmarknaden i såväl ett kort som längre perspektiv. 

Avtalsfrågor 

Verksamheten har kunnat genomföras inom ramen för ordinarie kollektivavtal, 
med de anpassningar som gjorts i överenskommelser mellan centrala parter. Inga 
tillfälliga avtal har tecknats av med anledning av pandemin. Ordinarie verksamhet 
med lokala kollektivavtal för stadens förvaltningar har kunnat genomföras enligt 
planering, men med anpassning av arbetssätten. 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 2019 2020 2021 

Nettokostnadsutveckling 
stadsledningskontoret (totala 
nettokostnader mnkr samt procentuell 
förändring) 

 32,8 mnkr 
(+14,7%)  

 12,6 mnkr 
(+4,9%)  

-22,9 mnkr  
(-8,5%) 

Årsarbetare stadsledningskontoret (totalt 
antal samt procentuell förändring) 

 240,2 
årsarbetare 

(-8,3%)  

 247,1 
årsarbetare 

(+2,9%)  

 236,7 
årsarbetare 

(-4,2%)  

Nettokostnadsutveckling politisk 
verksamhet (totala nettokostnader samt 
procentuell förändring) 

 0,9 mnkr 
(+1,0 %)  

-2,1 mnkr 
 (-2,5%) 

 4,2 mnkr 
(+4,9%)  

Årsarbetare politisk verksamhet (totalt 
antal samt procentuell förändring) 

73,4 
årsarbetare 

(+17,4%) 

75,5 
årsarbetare 

(+2,9%) 

74,6 
årsarbetare 

(-1,2%) 

Lönekostnader och årsarbetartal som uppstår hos kommunstyrelsen i posterna Personal- och 
kompetensförsörjning och fackliga förtroendemän i den "fackliga modellen" elimineras i tabellen. Lönekostnader 
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och årsarbetartal redovisas uppdelat på stadsledningskontorets tjänstepersoner och den politiska organisationen. 

Nettokostnaden för stadsledningskontoret har under 2021 minskat med 22,9 mnkr 
(-8,5 procent) jämfört samma period föregående år. Den lägre nettokostnaden beror 
i huvudsak på minskade personal- och verksamhetskostnader på grund av påverkan 
av ny nämndorganisation i staden med minskad personalvolym för kontoret. Under 
2020 tog stadsledningskontoret också kostnader för delar av uppdraget 
genomförande förändrad SDN-organisering, kostnader som inte finns innevarande 
år. 

Under 2021 har personalvolymen för stadsledningskontorets tjänstepersoner 
minskat med 10,4 årsarbetare, vilket är en minskning med 4,2 procent jämfört med 
2020. Ny nämndorganisation i staden har medfört minskning i både antal anställda 
och årsarbetartal för stadsledningskontoret, flera verksamheter har lämnat och en 
har tillkommit. Inlånade resurser under 2020 för delar av projektledaruppdraget ny 
nämndorganisation är avslutade. Samtidigt bemannar kontoret upp med ökad 
utrednings- och projektledarkompetens för att säkerställa att kontoret kan leverera i 
sitt uppdrag. Ett antal tjänster har varit vakanta under pågående 
rekryteringsprocess. Sammantaget bidrar detta till en något minskad personalvolym 
för helåret. 

För den politiska verksamheten har nettokostnaden under perioden varit 4,2 mnkr 
(4,9 procent) högre än jämfört samma period föregående år. Ökningen beror 
huvudsakligen på årliga löneökningar. Under 2020 fick kommunstyrelsen också 
tillbaka 1,2 mnkr i fastighetskatt för åren 2016–2020, vilket sänkte nettokostnaden 
för det året. 

Under perioden har personalvolym för den politiska verksamheten minskat med 0,9 
årsarbetare, vilket är en minskning med 1,2 procent jämfört med samma period 
föregående år. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Stadsledningskontoret har inte haft några väsentliga avvikelser i den planerade 
utvecklingen för verksamheten att rapportera. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex 

76 77 75 78 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 

3,4% 2,4% 1,8% 3,5% 

Sjukfrånvaro anges ackumulerat för Basverksamhet, vilket exkluderar temporär verksamhet, Personal och 
kompetens, Kommunövergripande verksamhet och politisk verksamhet. Sjukfrånvaro för 2021 anges ackumulerat 
till och med november månad. 

Stadsledningskontorets totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
minskade vid mätningen 2021 till värdet 75 (77). Pandemin med övervägande 
arbete hemifrån kan vara en bidragande orsak till att framförallt delindex 
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motivation har minskat i mätningen för 2021. Kommunstyrelsens målsättningar 
avseende kontorets HME angavs i verksamhetsplanen 2021 till värdet 78. Även 
stadens HME minskade från ett värde på 79 till ett värde på 78. 

Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret har under 2021 minskat med 0,6 
procentenheter jämfört med 2020 och ligger nu på 1,8 procent. Bedömningen är att 
pandemin med ökat arbete hemifrån medfört bättre förutsättningarna att tidigt vila 
förebyggande vid trötthet och symtom av sjukdom samt att rutiner för att hindra 
smittspridning av covid-19 också bidragit till minskning av övrig smitta. 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

2.2.2.1 Övergripande mål: 1.0 Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges 
chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Analys av resultat 

Den första rapporten, Basmätning 2020, för uppföljning av indikatorer för personer 
med funktionsnedsättning i Göteborg är färdigställd och beslutad i 
kommunstyrelsen. 

Äldreombudsmannen följer invånares synpunkter på övergripande nivå och 
sammanställer dem vartannat år i en rapport till kommunfullmäktige. För perioden 
2019–2021 konstateras att representationen av olika äldregrupper behöver stärkas. 
Med bakgrund av heterogeniteten bland gruppen äldre samt att det finns äldre som 
inte har eller ges samma möjligheter att göra sin röst hörd synliggörs äldres 
levnadsförhållanden bäst utifrån ett mänskligt rättighetsperspektiv. 

Ett utvecklingsarbete pågår för att ge kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd 
samordnade och likvärdiga arbetssätt. Arbetet syftar till att stärka de 
rättighetsbärande målgruppernas möjlighet att bidra för att stödja stadens ansvar att 
främja, skydda och säkerställa de mänskliga rättigheterna. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Äldreombudsmannen har fått i uppdrag att tillsammans med Äldre- samt vård och 
omsorgsnämnden arbeta uppsökande i stadsområden vars äldre är 
underrepresenterade i kontakterna med funktionen. Dialog med civilsamhället 
återupptas successivt med hänsyn tagen till pågående pandemi. Därtill ett ökat 
uppsökande och undersökande arbete för att motverka exkludering, synliggöra 
mångfald och individuella rättigheter. 

2.2.2.2 Övergripande mål: 2.0 Göteborg är en hållbart växande storstad med 
framtidstro 

Måluppfyllelse 

 Viss 



 

Årsrapport 2021 nämnder  10 (50) 
Kommunstyrelsen  
 2022-01-26 

Kommentar 

Analys av resultat 

Ett omfattande arbete pågår i staden för att nå det övergripande målet. Flera av de 
stadenövergripande programmen, där stadsledningskontoret medverkat i 
framtagning, samt i flera fall stödjer i genomförandet, bidrar till den processen. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under året beslutat om ett nytt 
miljö- och klimatprogram som innehåller mål för bland annat klimat och biologisk 
mångfald. Implementeringen av miljö- och klimatprogram samt 
miljöledningssystem har påbörjats och stadsledningskontoret stödjer det arbetet. 
Kontoret har även bidragit in i arbetet med framtagande av energiplan, åtgärdsplan 
för god vattenstatus och elektrifieringsplan. Stadsledningskontoret följer aktivt 
arbetet med ny översiktsplan vilken skapar övergripande planeringsförutsättningar 
för måluppfyllelse på hela staden nivå. 

Inom ramen för Älvstaden har arbetet med organisation, processer och arbetssätt 
vidareutvecklats och anpassats ytterligare under året, vilket har förenklat arbetet 
med samordning och ledning samt skapat en resurseffektivare hantering av 
uppdraget. Kontoret har även aktivt bidragit till att leda och samordna stadens 
arbete inom Västsvenska paketet. 

Inriktningarna i budget gällande utsatta områden omhändertas av 
stadsledningskontoret främst inom ramen för budgetuppdraget att, tillsammans 
med övriga nämnder och styrelser, ta fram en handlingsplan för att inga områden 
ska vara utsatta år 2025. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-13 att skicka 
handlingsplanen på remiss till nämnder/styrelser, kommunstyrelsens råd samt ett 
antal externa myndigheter och organisationer. Sista datum för remissvar var 2021-
12-23. Ärendet bereds nu på stadsledningskontoret inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-02-23. 

Stadsledningskontoret har under året tagit fram en kartläggningsrapport för att se 
över ledning, samordning och uppföljning av arbetet för en jämlik stad. Rapporten 
ger en översyn av samverkansstrukturer som finns i staden för arbetet. En 
deluppföljning av programmet för en jämlik stad, tillika jämlikhetsrapport 2021, 
kommer att presenteras i samband med samlingsärendet i mars 2022. 
Rapporteringen har anpassats för att stämma överens med stadsledningskontorets 
ordinarie rapporteringsstrukturer. Kontoret har även påbörjat uppföljningen av 
planen för en jämlik stad. 

Ungdomsfullmäktige har bidragit till stadsledningskontorets arbete på flertalet 
områden. Ledamöter och ersättare har bland annat varit aktiva i hela processen med 
att ta fram förslag till ny barnrättsplan. Bland de remisser forumet svarat på kan 
nämnas Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 och 
stadens plan för inga utsatta områden 2025. I sitt eget arbete har 
ungdomsfullmäktige lyft bland annat vikten av ungt inflytande, trygghet, 
förskoleklass i särskolan och kollektivtrafik. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Ytterligare en åtgärd som kan göras är ökad samordning och samverkan mellan fler 
av stadens program och planer. Det kan ge bättre förutsättningar att samla och 
samordna stadens resurser vilket kan skapa tydliga resultat. Under 2021 har 
stadsledningskontoret bedömt att det inom området folkhälsa, jämlikhet och 
mänskliga rättigheter finns förutsättningar för samordning av program och planer 
med bibehållna intentioner. Redovisning av detta uppdrag kommer att ske våren 
2022. Liknande översyn inom strategisk stadsutveckling pågår. 
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Kontoret kan ytterligare bidra till stadens övergripande samordning och ledning 
och ökad måluppfyllelse genom analys av målkonflikter och synergieffekter. 
Agenda 2030 är både ett viktigt stöd och en referensram för ett sådant arbete. 

2.2.2.3 Övergripande mål: 3.0 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och 
tillväxt 

Kommentar 

Det övergripande målet, Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt, 
från Göteborgs stads budget 2021 har fem underliggande mål med 20 indikatorer 
som visar på utveckling av dessa. Tre av de underliggande målen är utlagda som 
nämndspecifika mål på kommunstyrelsen. I Göteborgs Stads årsredovisning 
återkommer stadsledningskontoret med en helhetsbedömning av dessa mål och 
indikatorer. 

2.2.2.4 Övergripande mål: Stadens finansiella mål efterlevs 

Måluppfyllelse 

 God 

Kommentar 

I budget 2021 är finansiella mål fastställda för det nämndspecifika målet Stadens 
finansiella mål efterlevs. Dessa harmoniserar med inriktningar i Riktlinje för god 
ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv, liksom 
indikatorerna för målet Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara 
finanser. 

I Göteborg råder god ekonomisk hushållning när följande inriktningar är uppfyllda. 

• 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. 

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. De ekonomiska resultaten för 
stadens verksamheter är positiva för Göteborgs Stad som helhet. Måluppfyllelsen 
bedöms därmed i denna rapport som god. I Göteborgs Stads årsredovisning 2021 
återkommer stadsledningskontoret med systematisk uppföljning av stadens 
ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags årsrapporter och gör där 
bedömningen av målet i sin helhet. 
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2.2.3 Verksamhetsnära mål 

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

Kommentar 

Det verksamhetsnära målet, Göteborg har en budget i balans och långsiktigt 
hållbara finanser, ligger under det övergripande målet: Göteborg är en storstad med 
stabil ekonomi och hög tillväxt i Göteborgs Stads budget 2021. Fem indikatorer 
används för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad. 

• Kommunen ska ha ett resultat om 2 %. 
• Stadens verksamheter ska ha en egenfinansieringsgrad på 60 %. 
• Soliditet på 15 %. 
• Stadens exploateringsverksamhet ska vara i balans över 10 år. 
• Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna. 

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. Under 2021 rapporterades utfall 
och prognos månatligen från förvaltningar och bolag. Detta som en följd av ett 
särskilt beslut i kommunstyrelsen, för förvaltningarna, samt beslut av VD för 
stadshus när det gäller bolagen. I Göteborgs Stads årsredovisning 2021 återkommer 
stadsledningskontoret med systematisk uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet 
utifrån respektive nämnd och bolags årsrapporter och gör där bedömningen av 
målet och indikatorerna i sin helhet. 

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

Måluppfyllelse 

 God 

Kommentar 

Analys av resultat 

Stadsledningskontoret deltar aktivt, genom medverkan i BRG:s (Business Region 
Göteborg AB) styr- respektive arbetsgrupp för företagsklimat, i arbetet att förbättra 
förutsättningarna för företagande i staden. Under 2021 har stadsledningskontoret 
kunnat bidra till utveckling av företagsklimatet genom att stödja förvaltningar som 
har direkt kontakt med företag i sin verksamhet. Dessa har genomfört olika 
kompetenshöjande insatser till en sammanlagd kostnad på 3,2 mnkr. 

Den viktiga strategiska näringslivsdialogen mellan kommunstyrelsen och 
företrädare för det lokala näringslivet har fortsatt kunnat genomföras, trots 
pandemin. Stadsdirektören, i nära samarbete med BRG, planerar och genomför 
dialogerna. Stadsledningskontoret har därutöver deltagit aktivt i arbetet att ta fram 
handlingsplan 2022–2023 för det näringslivsstrategiska programmet. 

Samarbetet inom avsiktsförklaringen mellan Staden, Chalmers och Göteborgs 
universitet utvecklas. Det finns nu samordningsgrupper för alla fyra tematiska 
områdena och en kartläggning av olika centrumbildningar inom staden samt vid 
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universiteten har genomförts. 

Samverkan med parterna inom kunskaps- och forskningsplattformen Urban Futures 
återrapporteras under rubrik 5.1.12. 

Uppdraget hur samverkan mellan staden och civilsamhällets organisationer utifrån 
överenskommelsen kan utvecklas (KS 2020-02-05 § 89, dnr 1077/19) 
återrapporteras under rubrik 5.1.7.1. Det utvecklingsarbete som pågår för att ge 
kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd samordnade och likvärdiga arbetssätt 
nämns under det övergripande målet Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges 
chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför. Uppföljning och utvärdering 
av rådens arbete 2021 redovisas i egna årsrapporter till KS kvartal 1 2022, i ett 
samlingsärende med årsrapporter från samtliga av KS råd och ungdomsfullmäktige. 
Uppdraget att undersöka vilka hinder som finns för idéburna aktörer inom 
delningsekonomi att vara verksamma och att kunna söka kommunala bidrag, EU-
bidrag eller andra relevanta bidrag (KS 2021-06-07 § 319, dnr 0594/21), pågår och 
ska till kommunstyrelsen för hantering i mars 2022. 

Stadsledningskontoret samordnade under 2021 arbetet med ansökan om att ingå i 
Unescos nätverk för kreativa städer. Unesco beviljade stadens ansökan under 
oktober 2021. Utmärkelsen bedöms stärka det lokala näringslivet inom de 
kulturella och kreativa näringarna genom positiv uppmärksamhet internationellt 
samt bidra till ökade exportintäkter för svensk litteratur. 

I och med avvecklingen av stadsdelsförvaltningarna överfördes ansvaret för 
projektet ”Utmaningsdriven innovationssamverkan inom Jämlik stad” från social 
resursförvaltning till stadsledningskontoret. Den Vinnovafinansierade delen av 
projektet har avslutats i år, men vi har ett åtagande att fortsätta arbetet till och med 
2023. Projektet bidrar till att skapa strukturer för samverkan mellan staden, 
akademin, näringslivet och civilsamhället, som leder till ökad lokal rådighet över 
Göteborgs sociala utmaningar. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Samverkan, och möjligheterna att utveckla samverkan och samarbete, bygger på 
kunskap om varandra och gemensamma ambitioner. Det är därför viktigt att 
fortsatta utvecklingen med en infrastruktur (exempelvis mötesplatser och arenor) 
som bidrar till dessa möjligheter, framförallt de som bidrar till gränsöverskridande 
samverkan med näringsliv, akademi och civilsamhälle. 

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

Kommentar 

Det organisatoriska målet, göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med 
hög kvalitet, ligger under det övergripande målet, Göteborg är en storstad med 
stabil ekonomi och hög tillväxt, i Göteborgs Stads budget 2021. Sex indikatorer 
används för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad. 

• Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking. 
• Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala 

personalstyrka. 
• Kostnad individ och familjeomsorg, kr/inv. 
• Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 
• Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer. 



 

Årsrapport 2021 nämnder  14 (50) 
Kommunstyrelsen  
 2022-01-26 

• Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg. 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av målet och i 
Göteborgs Stads årsredovisning 2021 återkommer stadsledningskontoret med en 
helhetsbedömning av målet och dess indikatorer. 

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

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Analys av resultat 

Stadsledningskontoret har under året genomfört planerade insatser för att stärka 
förutsättningar för hälsa och arbetsmiljö i staden samt långsiktigt tryggad 
kompetensförsörjning av verksamheterna. Insatser för stöd och tydlighet inom 
arbetsmiljöområdet i rådande pandemi, framdrift av insatser för chefers 
förutsättningar, samt planerat utvecklingsarbete inom ramen för programmet 
Attraktiv arbetsgivare har genomförts med nödvändiga anpassningar till 
förutsättningar, som utöver pandemi även påverkas av bildande av nya 
förvaltningar från januari 2021. 

Stadsledningskontoret har under året analyserat och tagit fram underlag som 
förutsättning för inriktningen för stadens lönebildning om jämställda och 
konkurrenskraftiga löner, där arbetet med att radera osakliga löneskillnader skall 
fortsätta. Lokala kollektivavtal har tecknats inför löneöversyn och stöd i 
genomförandet lämnas till förvaltningarna. Arbetet under året har genomförts med 
hög intensitet för att kompensera för förseningen av centrala avtal 2020 mot 
bakgrund av pandemin. Utjämningen av de strukturella löneskillnaderna är en del i 
utmaningen för stadens förvaltningar för att både på kort och lång sikt göra det 
möjligt att bemanna verksamheterna med rätt utbildning och kompetens. 

När det gäller uppdraget likvärdiga förmåner för stadens medarbetare har 
stadsledningskontoret under året kompletterat ärendet efter återremiss, bland annat 
med fördjupning inom skattelagstiftningen. Beslut i ärendet togs på KS 2022-01-12 
vilket innebar kompletterande uppdrag inför verkställighet. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Stadsledningskontoret driver programmet för attraktiv arbetsgivare på 
övergripande nivå, arbetet har resulterat i ett antal förflyttningar. Exempel är arbete 
i de nya förvaltningarna som syftar till att skapa bättre organisatoriska 
förutsättningar för chefer, där balans mellan krav och resurser ska uppnås. 
Ytterligare exempel som drivs inom ramen för programmet är 

Projektet ”Chef i Göteborg Stad” som är en viktig del i det övergripande arbetet 
med att vara en stad med gemensamt chefskap och gemensam organisationskultur. 

Ett stadengemensamt arbetssätt, med utbildning och verktygslåda, för att leda i 
förändring har tagits fram samt en informationsfilm om stadens förändringsarbete 
som kan användas brett av ledningsgrupper, chefer och medarbetare. 

Arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och repressalier har 



 

Årsrapport 2021 nämnder  15 (50) 
Kommunstyrelsen  
 2022-01-26 

varit i fokus och en rutin för att omhänderta och metod för att utreda dessa är 
framtagen. Rutinen håller på att implementeras och i det fortsatta arbetet kommer 
fokus att ligga på de förebyggande åtgärderna. En minskad förekomst av 
kränkningar och trakasserier förväntas bidra till ökad måluppfyllelse avseende båda 
indikatorerna. 
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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 

  2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 3,4% 2,4% 1,8% 

Förvaltningsextern personalomsättning 
(%) 

11,3% 8,18% 7,14 % 

Nyckeltalen anges ackumulerat till och med november för basverksamheten, vilket exkluderar temporär 
verksamhet, Personal och kompetens, Kommunövergripande verksamhet och politisk verksamhet. 

Sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med 2020 till 1,8 
procent. Den korta sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter och den 
långa sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter. Staden totalt har en 
sjukfrånvaro på 8,5 procent, en minskning med 1,1 procentenheter. 
Personalgrupper med liknande uppdrag som stadsledningskontoret visar på 
liknande minskning, yrkesgrupperna handläggare och administratör i staden har 
minskat sin sjukfrånvaro med 0,7 respektive 1,2 procentenheter. 

Minskad sjukfrånvaro bedöms vara en följd av rekommendationer om arbete 
hemifrån vilket i sin tur bedöms 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. 

Stadsledningskontorets personalomsättning har minskat från 8,18 procent till 7,14 
procent. Under 2021 anställdes 29 (24) tillsvidareanställda medarbetare. Totalt 16 
(18) tillsvidareanställda medarbetare avslutade sin anställning under 2021. 
Pensionsavgångar har minskat under 2021 jämfört med 2020 medan avgång på 
egen begäran är i stort sett oförändrad. Av de medarbetare som avslutade sin 
anställning för ett nytt arbete gick flera till en annan förvaltning i staden. 
Stadsledningskontoret strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär 
bland annat att arbeta med att behålla och ta hand om den kompetens som finns i 
verksamheten och attrahera nya medarbetare. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
2021 har präglats av den pågående pandemin och anpassningar i verksamheten har 
gjorts för att kunna bedriva ett så tryggt och säkert arbete som möjligt för alla 
medarbetare. 

Nya arbetsrutiner och åtgärder har införts utifrån gällande rekommendationer från 
myndigheter. Kontoret har snabbt anpassats till nya arbetssätt där medarbetare som 
har möjlighet har arbetat hemifrån och möten har i första hand genomförs digitalt. I 
den ABA (aktivitetsbaserad arbetsplats) utformade kontorsmiljön har åtgärder 
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tagits för att kunna hålla stor försiktighet och en säker arbetsmiljö. Interna rutiner, 
tydligt ledarskap och information har varit viktiga verktyg i arbetet. 

Regelbundna temperaturmätningar har genomförts med verktyget Winningtemp 
där medarbetarna får besvara frågor om den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. 
Mätningarna har bidragit till att respektive chef lättare kunnat fånga upp och 
kontinuerligt diskutera resultaten med sina medarbetare. Vilket har varit viktigt när 
många medarbetare har arbetet hemifrån under pandemin och chefer inte haft 
möjlighet att regelbundet träffar sina medarbetare fysiskt. 

Målsättningarna med stadsledningskontorets nya organisationsstruktur som 
infördes september 2020 har följts upp under året. Enkätfrågor har gått ut till chefer 
och medarbetare och svaren visar på en förflyttning i önskad riktning samtidigt 
som de tydliggör var ytterligare insatser krävs för att nå målsättningarna. 
Uppföljningen har genomförts med delaktighet från arbetstagarorganisationerna. 

Som ett led i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen påbörjades i 
budgetarbetet inför 2022 ett arbete med att skapa ett gemensamt ansvar och en 
samsyn kring kontorets behov av kompetens och bemanning utifrån uppdrag och 
ansvar. 

Under året har samarbetet med arbetstagarorganisationerna ytterligare utvecklats 
och förstärks. En partsgemensam samverkansutbildning har gemensamt arbetats 
fram och genomförts för kontorets alla chefer och arbetstagarorganisationer. 
Kontorets samverkansarbete har utvärderats. Utvärderingen resulterade i ett 
utvecklingsarbete där en partsgemensam arbetsgrupp arbetat fram ett nytt förslag 
till strukturen för den lokala samverkansgruppen (LSG). 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 

Resultatredovisning i sammandrag 

Belopp i mnkr Bokslut 
2021 

Budget 
2021 Avvikelse Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkter 144,0 169,1 -25,1 176,5 192,5 

Kostnader -478,9 -564,9 85,9 -530,1 -535,7 

Kommunbidrag 366,6 366,6 0,0 389,4 370,6 

Kommun- 
interna bidrag 0,2 29,2 -29,0 0,0 0,0 

Resultat 31,8 0,0 31,8 35,8 27,5 

Eget kapital 39,8   43,8 35,5 

Periodens resultat är ett överskott på 31,8 mnkr vilket motsvarar en positiv 
avvikelse mot periodens budget med 31,8 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen är 
överskott från stadsledningskontoret (24,4 mnkr) och överskott från den politiska 
verksamheten (7,4 mnkr). Under avsnitt 5.3 redogörs för de huvudsakliga 
orsakerna till den positiva avvikelsen. 
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3.2.2 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras 
genom beslut av andra nämnder 

Kommuncentral post (Belopp i tkr) Utfall Budgeterat 
belopp Avvikelse 

Trygghetspaket (trygghetsfrämjande 
åtgärder) 

3 288 29 000 25 712 

Personal-/kompetensförsörjning 29 091 40 000 10 909 

Avropet från de kommuncentrala posterna gällande LOV3 är lägre än budgeterat på grund av att kostnaderna inte 
har upparbetats som budgeterat. Detta beror bland annat på den tid som processen med ansökningar om LOV3-
områden samt upphandlingsprocessen tar i anspråk.  

3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag 

Specialdestinerat/riktat 
statsbidrag 

Erhållen 
ersättning 
och/eller 

uppbokad 
fordran 

avseende 
2021 (tkr) 

Speckod 
(obligatori

skt från 
2021) 

Bidragsgivare (tex 
Skolverket) 

Vårdens medarbetare - Våld i 
nära relationer 50 9063 Sveriges Kommuner 

och Regioner 

Psykisk hälsa 3 605 9050 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Go: Innovation fas 3 (Vinnova) 1 834 9075 Vinnova - Sveriges 
innovationsmyndighet 

Finskt förvaltningsområde 1 654 9081 Länsstyrelsen 

MSB-medel 

15 299 9082 och 
9083 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap och 
Länsstyrelsen 

Corona 998 9B70 Försäkringskassan 

3.3 Värdering av eget kapital 
En nämnd ska årligen i samband med bokslutet värdera den egna verksamheten 
utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och motivera rimlig nivå på det egna 
kapitalet. Enligt stadens rekommenderade nivåer för eget kapital bör 
kommunstyrelsens nivå ligga i intervallet 9,0 mnkr till 11,0 mnkr. 
Kommunstyrelsens bokslut innehåller verksamheter av olika karaktär och med 
olika risker. I basverksamheten finns den politiska organisationen och 
tjänstepersonsorganisationen på stadsledningskontoret. Dessutom finns 
tidsbegränsade uppdrag och projekt med varierande omfattning från år till år. Vid 
värdering av nämndrisken exkluderas kommuncentrala poster och 
samordningsuppdrag där stadsledningskontoret har full intäktsfinansiering. 

Mot bakgrund av nämndrisken har kommunstyrelsen årligen beslutat att rimlig nivå 
för eget kapital hos kommunstyrelsen är 8,0 mnkr. För kommunstyrelsen kan 
finansieringsbehov av eget kapital uppstå för puckelkostnader och omställning, vid 
överföring av verksamhet och vid minskade ramar. Omfattande uppdrag från 
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kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och förseningar som sträcker sig över 
årsskiften i uppdrag med tidsbegränsad finansiering är annars de främsta motiven 
för kommunstyrelsen att besluta om användning av eget kapital. Det egna kapitalet 
uppgår till 39,8 mnkr i bokslutet 2021. För att komma till nivå 8,0 mnkr tkr i eget 
kapital kommer kommunstyrelsen i bokslutsberedningen för 2021 att återredovisa 
överskottet på 31,8 mnkr 

  Årets 
resultat 

Eget 
kapital 

Ingående eget kapital 2021  43,8 

Kommunstyrelsens bokslut 2020  -35,8 

Summa ingående eget kapital 2021 efter 
bokslutsberedning  8,0 

   

Kommunstyrelsens bokslut - årets resultat 2021 31,8  

varav stadsledningskontoret 24,4  

varav den politiska verksamheten 7,4  

Utgående eget kapital 2021  39,8 

   

Förslag till återredovisning av eget kapital för överskott 
hos kommunstyrelsen  -31,8 

Utgående eget kapital efter återredovisning i 
bokslutsberedningen för 2021  8,0 

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll 
Stadsledningskontoret har goda förutsättningar att ha ett effektivt system för 
styrning, uppföljning och kontroll och tillämpa detta. Förvaltningen är relativt liten 
vilket ger goda möjligheter till att snabbt styra om vid behov. Kontoret verkar dock 
i en komplex omvärld med hög förändrings- och utvecklingstakt vilket ibland gör 
det svårt att förmedla sammanhang och helhet till alla berörda. 

Stadsledningskontoret har identifierat följande utvecklingsfrågor i budget 2022: 

• Säkerställa en god helhetsbild över det egna uppdraget enligt 
organisatorisk nivå utifrån bland annat grunduppdrag, styrande dokument 
och budget med mål, inriktningar och uppdrag. Detta i syfte för att 
samordnat och i samverkan inom kontoret och med förvaltningar/bolag 
driva genomförandet av det samlade uppdraget. 

• Säkerställa att rätt resurser avsatts för att planera, genomföra och följa upp 
resultat och måluppfyllelse för de uppdrag/sakområden som kontoret har 
tilldelats ett uttalat drivningsansvar för. 

• Säkerställa en relevant omvärldsbevakning där kontoret identifierar, 
analyserar och drar slutsatser av utveckling samt genomföra aktiviteter för 
att vara relevanta i uppdrag och nå resultat/måluppfyllelse. 
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Genom att fokusera på förbättringsarbete inom utvecklingsområdena ovan och 
genomföra återstående insatser för att nå målsättningarna med den nya 
organisationen bedömer stadsledningskontoret att förutsättningarna för effektiv 
styrning, uppföljning och kontroll ytterligare ökar. 

Stadsledningskontoret arbetar med utveckling av ledarskap, medarbetarskap och 
organisationskultur i syfte att uppmuntra till tidig och öppen dialog om 
förhållningssätt, arbetssätt, kommunikativt klimat och för att ta tillvara och 
utveckla kontorets samlade kompetens. Ledarskapet ska vägleda och stödja, bygga 
strukturer för samarbete, samt vid behov avgränsa och prioritera för att skapa 
tydlighet i uppdrag, roller och ansvar med utgångspunkt i grunduppdraget och 
förmågan att leverera som ett kontor. Planerad ledarskapsutveckling har 
genomförts under 2021. 

Stadsledningskontoret bedömer att det egna arbetet med planering, budget och 
uppföljning fungerar väl. Det innebär fokus på samordning och prioritering inom 
hela uppdraget, resurssättning av olika uppdrag och ökad systematik och analys vid 
uppföljning. Kontoret bevakar särskilt att rätt resurser avsatts för att planera, 
genomföra och följa upp resultat och måluppfyllelse för de uppdrag/sakområden 
som kontoret har tilldelats ett uttalat drivningsansvar för. Ett förbättringsområde är 
att öka förmågan att dokumentera slutsatser, resultat och effekter för att ge 
väsentlig styrinformation i budget och uppföljning samt för att utveckla styrning, 
uppföljningen och kontroll. 

Stadsledningskontoret har en digital kanal i Teams för stadsledningskontorets 
chefer där årshjul, anvisningar och stödmaterial läggs på ett samlat ställe 
tillsammans med ledningsrapporter, budget och verksamhetsplan, chefsmöten, 
gemensamma presentationer med mera. Syftet att utveckla och stärka en effektiv 
hantering av förvaltningens ledningsarbete. 

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med riskhantering utifrån lagar, 
verksamhetens mål och uppdrag. Syftet är att få en bredare och mer samlad bild 
över de risker som finns i stadsledningskontorets uppdrag att stödja 
kommunstyrelsen i ledning och samordning och uppföljning av stadens 
verksamheter. Förbättringsarbete för att det ska bli ett tydligare inslag i samtliga 
nivåers arbete med att fånga relevanta risker fortsätter. En samlad riskbild och 
internkontrollplan fastställts årligen av kommunstyrelsen i kommunstyrelsens 
budget och verksamhetsplan. 

I den årliga översynen av nuläge och riskbilder identifierar stadsledningskontoret 
utvecklingsområden och tar fram åtgärder för förbättringsarbete. Kontoret arbetar 
för att förstärka kompetensen att driva förändringsarbete utifrån inriktningar och 
beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställt. 

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 
Stadsledningskontoret uppdrag är främst att förse kommunstyrelsen med relevant 
styrinformation och brett belysta beslutsunderlag samt genom att leda och 
samordna stadens arbete driva verkställighet av styrning och tagna beslut. 

Genom veckovisa planerings- och avstämningsmöten med kommunstyrelsens 
arbetsutskott fångar och återför stadsdirektören synpunkter och inriktningar till 
linjen för att svara upp på kommunstyrelsens behov och förväntningar. Det kan 
resultera i omgående justeringar av kontorets arbetsflöden eller utvecklingsåtgärder 
till kommande verksamhetsplan. Vidare styr kommunstyrelsen kontorets arbete i 
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stor utsträckning genom att ge uppdrag om att ta fram beslutsunderlag till frågor 
som prioriterats för att utveckla Göteborg för boende, besökare och näringsliv. 

Rätt kompetens är avgörande för att stadsledningskontoret ska kunna hålla och 
utveckla den kvalitetsnivå som kommunstyrelsen förväntar sig. 
Stadsledningskontoret kompetensplanering styrs bland annat av 
kommunfullmäktiges budget med mål, inriktningar och uppdrag till 
kommunstyrelsen. Där kan förskjutningar inom befintliga sakområden fångas 
liksom nya, vilket till exempel kan kräva tillkommande kompetenser av olika slag. 

3.4.3 Uppföljning av implementering av program för full 
delaktighet 
Stadsledningskontoret återkopplade pågående implementeringsarbete av program 
för full delaktighet i staden vid kommunstyrelsens möte 1 december. 
Presentationen inkluderade även arbetet som bedrivs inom kontoret utifrån de fyra 
av programmets tio rättighetsområden som kommunstyren utsetts som ansvarig 
eller delansvarig för. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 

4.2 Resultaträkning 
Belopp i mnkr Bokslut 

2021 
Budget 

2021 Avvikelse Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Intäkter 144,0 169,1 -25,1 176,5 192,5 

Summa 
verksamhetens 
intäkter 

144,0 169,1 -25,1 176,5 192,5 

      

Personalkostnader -329,1 -358,6 29,6 -343,0 -340,3 

Hyres- och 
fastighetskostnader -41,2 -41,4 0,2 -40,0 -42,1 

Övriga 
verksamhets- 
kostnader 

-108,6 -164,8 56,2 -147,0 -153,3 

Summa 
verksamhetens 
kostnader 

-478,9 -564,9 85,9 -530,1 -535,7 

      

Verksamhetens 
nettokostnader -335,0 -395,8 60,8 -353,6 -343,1 

      

Kommunbidrag 366,6 366,6 0,0 389,4 370,6 

Kommun- 
interna bidrag 0,2 29,2 -29,0 0,0 0,0 

Summa 
kommuninterna 
fördelningar 366,8 395,8 -29,0 389,4 370,6 

      

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Resultat 31,8 0,0 31,8 35,8 27,5 

Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott på 31,8 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget med 31,8 mnkr. Den 
huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (24,4 mnkr) och 
överskott från den politiska verksamheten (7,4 mnkr). 

Kommunstyrelsens resultaträkning innehåller också 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 
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jämförelser mellan åren i resultaträkningen och balansräkningen. Posterna kan 
också bidra till avvikelser vid jämförelse med budgeten när det gäller 
resultaträkningen. 

Intäkterna för 2021 är lägre än förgående år och budgeterad, huvudsakligen på 
grund av lägre intäkter inom personal- och kompetensförsörjning och fackliga 
förtroendemän. Den lägre intäkten påverkar inte årets resultat eftersom kostnaderna 
för personal- och kompetensförsörjning och fackliga förtroendemän har minskat 
med motsvarande belopp. 

På kostnadssidan är personalkostnaderna lägre än föregående år. Minskningen är 
resultatet av lägre personalkostnader hos stadsledningskontoret på grund av ny 
nämndorganisation med minskad personalvolym samt lägre personalkostnader 
inom personal- och kompetensförsörjning och fackliga förtroendemän. Jämfört 
med budgeten är personalkostnaderna lägre på grund av vakanser hos 
stadsledningskontoret och den politiska verksamheten samt ändrade rutiner inom 
fackliga förtroendemän. 

Hyres- och fastighetskostnaderna är högre än föregående år på grund av att 
kostnaderna föregående år påverkades av att kommunstyrelsen fick tillbaka 1,2 
mnkr i fastighetsskatt för justerat taxeringsunderlag för åren 2016–2020. Hyres- 
och fastighetskostnaderna ligger in linje med budgeten. 

Övriga verksamhetskostnader är lägre jämfört med 2020 i huvudsak på grund av att 
stadsledningskontoret under 2020 tog kostnader för delar av uppdraget 
genomförande förändrad SDN-organisering, kostnader som inte finns innevarande 
år. Kostnaderna har också påverkats av lägre kostnader inom personal- och 
kompetensförsörjning samt fackliga förtroendemän. 

Avropet från de kommuncentrala posterna (kommuninterna bidrag) är lägre än 
budgeterad på grund av att kostnaderna för LOV3 inte har upparbetats som 
budgeterat. Det beror bland annat på den tid som processen med ansökningar om 
LOV3-områden samt upphandlingsprocessen tagit i anspråk. 

Ytterligare analys av nettokostnadsutvecklingen och bokslutsutfallet förekommer i 
avsnitten 2.1.1 och 5.3. 

4.3 Balansräkning 
Belopp i mnkr 2021 2020 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar 0,0 0,0 

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 2,2 5,1 

Övriga kortfristiga fordringar 72,9 82,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,4 25,1 

Kassa och bank 8,2 14,6 

Summa omsättningstillgångar 102,6 127,0 
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Summa tillgångar 102,6 127,0 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Ingående balans eget kapital -43,8 -35,5 

Justeringar 35,8 27,5 

Resultat -31,8 -35,8 

Summa eget kapital -39,8 -43,8 

   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder 0,0 0,0 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder -19,3 -22,2 

Skulder till staten -23,2 -34,0 

Övriga kortfristiga skulder 0,0 -0,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -20,3 -26,5 

Summa kortfristiga skulder -62,8 -83,3 

   

Summa eget kapital och skulder -102,6 -127,0 

Balansomslutningen per 2021-12-31 uppgick till 102,6 mnkr (127,0 mnkr) vilket 
innebar att omslutningen har minskat med 24,4 mnkr jämfört med 2020. Samtliga 
tillgångar i nämndens balansräkning utgörs av omsättningstillgångar där de stora 
förändringarna består av utbetalningar av statliga medel till andra förvaltningar via 
balansräkningen samt minskade banktillgodohavanden. Kundfordringarna har 
också minskat jämfört med 2020. 

Samtliga skulder i nämndens balansräkning utgörs av kortfristiga skulder där de 
stora förändringarna beror på att övriga interimsskulder och skulder avseende 
statsbidrag har minskat jämfört med föregående år. Vid årsbokslutet 2020 bokades 
kostnader upp avseende uppdraget genomförande förändrad SDN-organisering, en 
post som har hanterats under 2021. I övrigt har leverantörsskulder minskat något 
jämfört med 2020. 

Nämndens egna kapital uppgick till 43,8 mnkr vid årets ingång. Därefter har 
kommunstyrelsen i bokslutsberedningen fattat beslut om att återredovisa 35,8 mnkr 
enligt nämndens förslag. Årets resultat om 31,8 mnkr gör att det egna kapitalet 
uppgår till 39,8 mnkr vid årets slut. 
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5 Styrinformation till nämnden 

5.1 Grunduppdrag 

5.1.1 Stadsledningskontorets krisledningsplan 
Stadsledningskontorets färdigställde under hösten kontorets krisledningsplan vars 
syfte är att ge god förmåga att hantera krissituationer. Planen beskriver hur 
stadsledningskontoret ska organisera sig och hantera samhällsstörningar som 
påverkar Göteborgs Stads geografiska område. Krisledningsplanen gäller också för 
händelser som har en direkt påverkan på stadsledningskontoret och dess egna 
verksamhet. Arbetet med framtagandet av planen blev tidsmässigt framskjutet på 
grund av det omfattande krisledningsarbetet med pandemin. 

Krisledningsplanen gäller inte för händelse av höjd beredskap, det vill säga vid 
krigsfara eller krig. Under 2022 arbetar kontoret fram sin plan för höjd beredskap 
och den bygger delvis på krisledningsplanen, exempelvis är kontorets initiala 
uppgift och roll vid höjd beredskap likartad den som anges för samhällsstörningar i 
form av extraordinär händelse i fredstid. 

5.1.2 Halvtidsuppföljning av planer 
Stadsledningskontoret har under 2021 begärt in halvtidsuppföljning från stadens 
nämnder och styrelser av Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023 och 
Göteborgs stads plan för stärkta insatser i arbetet mot rasism 2020 – 2023. 
Syftet är att få en bild av hur genomförande av insatserna i planerna går och om 
arbetet bidragit till eventuella resultat inom områdena. Uppföljningen ska också 
lyfta eventuella hinder för genomförandet. Den samlade uppföljningen kommer att 
redovisas för kommunstyrelsen och utgöra ett underlag för att se om eventuella 
förstärkningar och justeringar behöver göras i det fortsatta planarbetet. 

Stadsledningskontoret har för egen del gjort uppföljning av status i genomförandet 
av de insatser kommunstyrelsen ansvarar för som översiktligt sammanfattas nedan. 

Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023 

Stadsledningskontoret använder planen som stöd för verksamhetsutveckling samt i 
planering av och uppföljning av denna. Åtgärderna ingår i det ordinarie arbetet i 
grunduppdraget på stadsledningskontoret. Planen finns därmed exempelvis med i 
planerings- och uppföljningsarbetet och beredning av ärenden. På fråga om 
kontoret bedömer att implementeringen av åtgärderna i planen är god är 
bedömningen ”delvis” då genomförandet av de olika åtgärderna varierar i intensitet 
och omfattning. 

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser i arbetet mot rasism 2020 – 2023  

Stadsledningskontoret använder till viss del planen som stöd för 
verksamhetsutveckling. Arbetet är i en initieringsfas men har startat och planen 
används som stöd i verksamhetsutveckling, implementering och uppföljning i 
uppdraget kontoret har i hela staden-perspektivet. 

Kontoret bedömer att implementeringen av åtgärderna i planen är god med tillägget 
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”delvis”. Inom stadsledningskontorets ansvar har insatser så som nätverk och 
styrgrupp kommit igång, men, däremot används inte planen generellt av alla på 
stadsledningskontoret som en del i verksamhetsutveckling, planering och 
uppföljning. 

5.1.3 Revidering av goteborg.se 
Under 2021 har målbild samt ett nytt webbkoncept för goteborg.se beslutats och en 
ny struktur tagits fram för hur stadens tjänster och service tillsammans med 
kommunikation och information ska presenteras på stadens webbplats. I slutet av 
året har även en teknisk utredning av önskad funktionalitet gjorts. Projektet, som 
leds tillsammans med demokrati och medborgarservice, beräknas vara klart under 
2022 och genomförs i bred samverkan i staden. 

5.1.4 Organisationsförändringar i staden 
Under året har stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört 
flera utredningar med bäring på organisationsförändringar i staden. De utredningar 
som genomförts är bland annat: 

• Ny organisation för stadsutveckling 
• Förutsättningar för bolagisering av skolfastigheter 
• Förutsättningar och förslag till avveckling av Älvstranden utveckling AB. 
• Förändrad organisering av arbetet med arbetsrehabiliterande insatser 
• Förändrad organisering av arbetet med digitalisering 

Tre av dessa utredningar har varit uppe för beslut i kommunstyrelsen och beslut har 
tagits vad gäller ny organisation för stadsutveckling, förändrad organisering av 
arbetsrehabiliterande insatser och förändrad styrning och organisering av stadens 
arbete med digitalisering. Samtliga dessa tre uppdrag har vid olika tillfällen under 
året övergått från ett utredande skede till ett genomförande. 

Ny organisation för stadsutveckling samt förändrad styrning och organisering av 
arbetet med digitalisering ska träda i kraft i samband med årsskiftet 2022/2023. När 
det gäller de beslutade förändringarna avseende arbetet med arbetsrehabiliterande 
insatser ska de träda ikraft i samband med halvårsskiftet 2022. 

De övriga två utredningarna som berör bolagiseringen av skolfastigheter samt 
verksamheten inom Älvstranden utveckling AB kommer till kommunstyrelsen för 
möjligt beslut under januari månad 2022. 

5.1.5 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Budgetuppdragen i avsnitt 5.1.5.1 överlämnas i årsrapporten 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. 

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

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete 
under hela planperioden, budget 2020, dnr 0316/20 
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Stadsledningskontoret har under året som gått fokuserat på att förstärka 
förutsättningarna för att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete. Utbildningar 
inom Teams och Office 365 har erbjudits kontorets personal samt den politiska 
verksamheten. En portal (Digitaliseringsportalen) har skapats för anvisningar, 
information och nyheter gällande kontorets digitala arbete. En guide har tagits fram 
för kontorets digitala arbetssätt. Guiden är tänkt som stöd och delar av den 
presenteras via ett antal filmer som medarbetarna kan ta del av. En upphandling har 
genomförts avseende uppdatering av AV-utrustningen i rådhuset. Studios för 
digitala sändningar har också upprättats. 

De digitala lösningarna bedöms ge vinster utifrån miljö, ekonomi, resande i 
tjänsten och tidsåtgång då möten, samarbeten och delning av dokument nu sker 
digitalt. 

Ett framgångsrikt digitalt effektiviseringsarbete kräver också en ständig utveckling 
av verksamheten och personalen som är en viktig källa till kunskap om hur 
verksamhetsprocesserna är konstruerade. Genom att en digitaliseringsgrupp med 
representanter från kontorets olika verksamhetsområden har skapats har fokus varit 
att ta ett helhetsgrepp kring det digitala effektiviseringsarbetet. Syftet med 
digitaliseringsgruppen är primärt att fånga verksamhetens behov men också att 
utbyta kunskap och erfarenheter mellan representanterna och kontorets IT-
funktion. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att avskaffa 
kvarstående enkelt avhjälpta hinder, och fortsätta öka tillgängligheten och 
delaktigheten i samhället - budget 2021 - dnr 1674/20 

Stadsledningskontoret har tolkat uppdraget utifrån perspektivet tillgänglighet och 
universell design. Rubricerade frågor hanteras av fastighetsnämnden, som också 
har budgeterade medel för uppdraget. Då det inte skett någon förändring av 
fastighetsnämndens uppdrag har nämnden inte minskat sin insats för undanröjande 
av enkelt hjälpta hinder och har bibehållit strukturer för samverkan inom staden. 
Stadsledningskontoret har inte sett nytta med en parallell samverkansorganisation i 
kontorets regi och har därför inte vidtagit ytterligare åtgärder. 

5.1.6 Uppdrag från kommunfullmäktige utanför budget 
Uppdragen i avsnitt 5.1.6.1 överlämnas i årsrapporten 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. 

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

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, 
bolag, fastighetsägare och Citysamverkan, förstärka tryggheten på stadens 
torg genom utökad bevakning och andra relevanta åtgärder dnr 1041/21, KF 
2021-06-10 

Stadsledningskontoret har arbetat med uppdraget att ”förstärka tryggheten på 
stadens torg genom utökad bevakning” bland annat tillsammans med uppdraget att 
identifiera och föreslå ytterligare områden för LOV3-ansökningar. 

Endast en mindre del av budgeten som anslogs för det trygghetsfrämjande arbetet i 
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form av ordningsvakter enligt LOV3 har nyttjats för innevarande år. När samtliga 
nu beviljade områden är igång enligt de förutsättningar som stadsledningskontoret 
har planerat för är prognosen att årskostnaden kommer uppgå till drygt 40 miljoner 
kronor. Att använda en engångssumma för ytterligare satsningar på 
bevakningsresurser i form av ordningsvakter enligt LOV3 för att uppfylla uppdrag 
1041/21 har således inte varit realiserbart. 

”Andra relevanta åtgärder” som föreslagits är en samordning av platssamverkan i 
de fyra stadsområdena. Stadsledningskontoret har förslagit och diskuterats detta 
med de fyra socialförvaltningarna, park och naturförvaltningen, trafikkontoret, 
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. 

Erfarenheter av framgångsrikt arbete med olika typer av områdesutveckling som 
exempelvis ”BiD” inspirerat platssamverkan (Business Improvement Districts) 
visar att arbetet ska bedrivas lokalt, ansvarssättas lokalt och ledas av särskilda 
utsedda tjänstepersoner. Initiativ av parter utanför staden till områdesutveckling i 
form av BiD behöver omhändertas samlat och erbjuda en väg in till stadens berörda 
förvaltningar och bolag. Stadens komplexa organisation och ansvarsfördelningar 
kräver att särskilda personella resurser avsätts i respektive stadsområde för att 
aktiva främja områdesutvecklingen i form platssamverkan. Förslaget med en 
samordningsfunktion för platssamverkan/BiD i varje socialförvaltning har ännu 
inte resulterat i ett gemensamt förslag. 

Stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i 
uppdrag att säkerställa att alla chefer i förvaltningen omfattas av ett 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen, dnr 
1145/21, KF 2021-08-26 

Chefer omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att; 

Arbetsplatsträffar (APT) ska genomföras för enbart chefer med fokus på chefers 
förutsättningar utifrån den årliga chefsenkäten och temperaturmätningsverktyget 
Winningtemp. 

Arbetsmiljöronder och uppföljning av arbetsmiljöronder ska genomföras för chefer 
där chefsenkäten och temperaturmätningsverktyget Winningtemp följs upp. Samma 
systematik som för medarbetare på avdelningsnivå. 

Chefers arbetsmiljö hanteras i FSG (förvaltningens samverkansgrupp) som är 
skyddskommitté. 

Stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i 
uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers 
arbetsmiljöfrågor, dnr 1146/21, KF 2021-08-26 

Chefers arbetsmiljö hanteras i FSG (förvaltningens samverkansgrupp) som är 
skyddskommitté för alla arbetstagare på stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret, liksom alla nämnder och styrelser i staden, får i 
uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga 
chefer, dnr 1147/21, KF 2021-08-26 

Områdesansvariga chefer och direktörer planerar in separata arbetsplatsträffar 
(APT) där endast chefer medverkar. Chefers arbetsplatsträffar genomförs minst 1 
gång per kvartal och kan vara i anslutning till områdesledningsmöten. Fokus på 
arbetsplatsträffarna är chefernas förutsättningar där både chefsenkäten och 
temperaturmätningsverktyget Winningtemp används. 
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Mötesanteckningar/protokoll upprättas och publiceras på 
OneNote/samverkan/APT. 

5.1.7 Uppdrag från kommunstyrelsen 
Uppdragen i avsnitt 5.1.7.1 överlämnas i årsrapporten till kommunstyrelsen som 
nämnd för godkännande. Kommunstyrelsen som nämnd ska fatta beslut om 
uppdragen kan förklaras fullgjorda. I avsnitt 5.1.7.2 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. 

5.1.7.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen som nämnd att 
förklara fullgjorda 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att följa implementeringen av metoden 
för grönytefaktorer i plan och exploateringsprojekt i staden, och att år 2021 
återkomma till kommunstyrelsen med en utvärdering av hur grönytefaktorn i 
praktiken tillämpas i stadens verksamheter, dnr 0724/18, KS 2018-02-07 

I samband med kommunstyrelsens beslut 2018-02-07 § 116 om metod för 
grönytefaktorer* i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, gavs 
stadsledningskontoret i uppdrag att år 2021 återkomma till kommunstyrelsen med 
en utvärdering av hur grönytefaktorn i praktiken tillämpas i stadens verksamheter. 
Stadsledningskontoret har riktat frågan till miljö- och klimatnämnden avseende 
utvärdering av hur grönytefaktorn tillämpas. Miljö- och klimatnämnden har svarat 
genom en underlagsrapport i delårsrapport augusti 2021. 

Miljö- och klimatnämndens slutsats är att grönytefaktorer används som en metod 
vid detaljplaneläggning i allt större omfattning inom Göteborgs Stad. Det tar dock 
ofta flera år innan en detaljplan blir antagen och därför är det idag enstaka antagna 
detaljplaner som har beräknade grönytefaktorer. Nämnden ser stora likheter med 
införandet av riktlinjer för kompensationsåtgärder som infördes 2008. I en 
uppföljning visade det sig att tog tre till fyra år innan riktlinjerna för 
kompensationsåtgärder blev en implementerad arbetsprocess och en självklar del i 
den fysiska planeringen. 

Arbetet med grönytefaktorer sker i små steg under hela planprocessen, från 
planbesked till färdigställd byggnation. Planarbete tar generellt lång tid från 
planbesked till genomförande och utvecklas underhand med underlagsrapporter 
och skisser/förslag vilket också påverkar när grönytefaktorer ska beräknas. Enligt 
utredningen inkluderas metoden i förvaltningars rutiner och mallar. 
Introduktionsutbildning för handläggare inom plan- och exploateringsprojekt har 
genomförts nio gånger under tre år för cirka 340 deltagare. 

Vid intervjuer som miljöförvaltningen genomfört inom utvärderingen framkom att 
metoden är tydlig och hjälper till att lyfta de olika miljöutmaningarna som finns i 
detaljplaner: det framkom dock också att handläggare är ovana vid arbetssättet 
varvid styrgruppen har uppmuntrat till utbildning. 

Arbetet organiseras genom en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen är 
förvaltningsövergripande med chefer från fastighetskontoret, förvaltningen för 
kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, park och naturförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Styrgruppen ska leda och följa arbetet 
med metoderna och kommunikationsplanen. Styrgruppen fattar beslut om 
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årsplanering, kommunikationsplan, handledningsstöd med mera. En motsvarande 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp finns där miljöförvaltningen är 
sammankallande och har ordföranderollen. 

*Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det 
vill säga hur gröna och blå ytor hjälper till att hantera vissa miljöutmaningar på 
den aktuella platsen. Exempel på det är att grönskan fördröjer och renar 
dagvatten, förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, erbjuder 
rekreationsmiljöer och biologisk mångfald. 

Utredningen finns i sin helhet i miljöförvaltningens rapport 2021-06-28 
"Utvärdering av hur grönytefaktorer i praktiken tillämpas i stadens verksamheter. 
Hur implementeras metoden?" 

Inriktningsbeslut hur samverkan mellan staden och civilsamhällets 
organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas, dnr 1077/19, KS 
2020-02-05 § 89 

Inom ramen för uppdraget hur samverkan mellan staden och civilsamhällets 
organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas färdigställdes en 
utvärderingsrapport av överenskommelseperioden 2016–2020 under våren 2021. 
Utvärderingens underlag bestod i enkätsvar och workshopsamtal med deltagande 
från civilsamhällets organisationer, stadens verksamheter samt politiken och 
ledamöter från KS/KF. Kommunstyrelsen har fått en återrapportering av 
utvärderingen och det pågående utvecklingsarbete som en partsammansatt 
arbetsgrupp har arbetat vidare med under året. I december presenterade den 
partsammansatta arbetsgruppen förslag på fortsatt utveckling till styrgruppen för 
kansliet Got United. Arbetsgruppens bedömning är att överenskommelsens vision, 
mål och principer inte behöver ändras men att en handlingsplan/aktivitetsplan bör 
tas fram tillsammans under 2022. En plan för att kommunicera och göra 
överenskommelsen mer känd i civilsamhället och hos förvaltningar/bolag och 
nämnder/styrelser ska också tas fram. Några prioriterade områden som framhålls är 
att utveckla dialogen mellan politiken och civilsamhällets aktörer och utveckla 
konceptet sakfrågeforum samt att följa upp och fortsatt förbättra möjligheterna för 
civilsamhällets organisationer att vara aktörer inom välfärdsutvecklingen. 
Stadsledningskontoret ser också att det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet, utifrån program och handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 
2025, är ett prioriterat område för stärkt samverkan. 

Gällande organisering av arbetet ser arbetsgruppen att staden fortsatt bör 
resurssätta en samordningsfunktion som kan hålla ihop arbetet utifrån 
överenskommelsen. Arbetsgruppen ser också att det med fördel skapas en 
utvecklingsgrupp med representanter från civilsamhället och staden som kan driva 
på utvecklingen. Socialnämnd centrum har ett särskilt ansvar att samordna 
samverkan med civilsamhället över staden utifrån överenskommelsen. 
Socialförvaltning centrum har således en samordnande roll i arbetet framåt. En 
viktig del i utvecklingen är förstärkt samspel internt i staden i dessa frågor utifrån 
nämnders/styrelsers och förvaltningars/bolags uppdrag om demokrati och 
samverkan med civilsamhället utifrån sina respektive ansvarsområden. I och med 
förändrad organisation, där tio stadsdelar och social resursförvaltning har blivit sex 
nya förvaltningar, är detta en utveckling som pågår och fortgår under 2022 och 
framåt. Stadsledningskontoret följer utvecklingen. 

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget från kommunstyrelsen 
omhändertagits och föreslås förklaras fullgjort. 
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Stadsledningskontoret får i uppdrag att bjuda in polismyndigheten till 
kommunstyrelsen för redovisning om deras möjlighet att bevaka 
återvändande IS-terrorister samt en diskussion om hur Göteborgs Stad kan 
underlätta deras övergripande arbete, dnr 1135/21, KS 2021-09-29 

Under 2021 har frågan om individer som varit anslutna till olika terrorklassade 
grupper i Syrien och Irak och som återvänder till Sverige varit aktuell. Ett antal av 
dessa individer har anknytning till Göteborg. Uppdragen från kommunstyrelsen dnr 
(1255/21) och dnr (1135/21) syftar till att säkra stadens rutiner och förmåga att 
hantera dessa individer. Återrapportering av uppdragen genomfördes på 
kommunstyrelsen den 15 december 2021. 

För att kunna hantera frågan på bästa sätt har staden genomfört en särskild 
planering och mobilisering. På initiativ av stadsledningskontoret bildades en 
arbetsgrupp där representanter från socialförvaltningarna i Nordost och Centrum 
var med som representanter för stadens socialtjänst. Arbetsgruppen etablerade 
också samverkan med Center mot våldsbejakande extremism, Polismyndigheten, 
Utrikesdepartementet och Säkerhetspolisen. Samverkan syftade främst till att få 
och ge relevant information för att kunna hantera kommande ärenden. En särskild 
talesperson för att hantera frågor från media bestämdes också. Arbetsgruppen har 
träffats regelbundet sedan maj månad. 

Arbetsgruppen tog också initiativ till att genomföra informations och 
utbildningsmöten riktat till personal inom Göteborgs stad som skulle kunna vara 
berörda av frågan. På mötena deltog också representanter från VGR, Rädda 
Barnen, Röda Korset och Center mot våldsbejakande extremism. 

5.1.7.2 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och 
föreningsnämnden och Familjebostäder i Göteborg AB inleda en dialog med 
föreningen Galaxen med utgångspunkt att säkra verksamhetens fortlevnad 
och utveckling i Bergsjön på lång sikt, dnr 1596/20, KS 2021-01-13 

Familjebostäder har fortsatt regelbunden dialog med föreningen Galaxen om hur 
verksamheten ska säkras på sikt för området. Under hösten 2021 har det 
genomförts besiktningar av fastigheterna vid stadslantgården ihop med 
fastighetskontoret där har det framkommit behov av renovering av de av staden 
ägda fastigheterna. Fastighetskontoret ska återkomma om de kan göra de åtgärder 
som framkommit i besiktningsprotokoll till föreningen och Familjebostäder. 

Detaljplanen för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön har skickats ut 
på samråd med sikte på att vinna laga kraft i början av 2023. Fastighetsnämnden, 
2021-12-13 § 304. tillstyrkte förslaget till detaljplanen i sitt yttrande med tillägget 
att det på grund av osäker ekonomi tas godkännande av genomförandet upp vid 
granskningen av detaljplanen. I sammanträdet tog även nämnden ett beslut, 2021-
12-13 § 306, om att uppdra åt fastighetskontoret att sälja fastigheten Göteborg 
Bergsjön 36:3 för odling, fritidslantgård mm till Familjebostäder, efter att ny 
detaljplan för bostäder vid Siriusgatan vunnit laga kraft. Familjebostäder ser 
möjligheten till att förvärva marken som nyckel till att kunna gå vidare med den 
inriktning som förts dialog med föreningen om och där 2022 blir ett övergångsår. 
Dialog förs om att området även ska omfatta en bemannad parklek som en del av 
framtida utveckling, som ligger i Förvaltnings AB Framtidens utvecklingsstrategi 
för Bergsjön, där Idrotts och föreningsförvaltningen, socialförvaltning Nordost och 
park- och naturföreningen deltar i samtal med Familjebostäder. 
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Ekonomiskt finns det för föreningen oro hur driften 2022 ska kunna klaras. I Idrotts 
och föreningsnämnden togs beslut, den 21 december 2021 § 213, att bevilja särskilt 
verksamhetsbidrag där föreningen Galaxen beviljades bidrag med 870 tkr mindre 
än vad som ansökan ursprungligen omfattade för 2022. Föreningens ansökan var på 
2500 tkr för drift år 2022. I samtal med föreningen har även socialförvaltning 
Nordost meddelat att de inte har för avsikt att bevilja stallhyra för nästa år vilket 
omfattar cirka 80 tkr. 

5.1.8 Uppföljning Personal- och kompetensförsörjningsanslaget 
Anslaget ska bidra till att Göteborg Stad klarar kompetensförsörjningsutmaningen. 
Anslaget ska stödja personal- och arbetsgivarpolitiken utifrån ambitionerna i 
kommunfullmäktiges budget. Flertalet av de insatser som görs bedrivs under flera 
år. Insatserna 2021 har legat väl i linje med Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019–2023. På grund av pandemin har ett antal insatser planerats om 
och genomförts i annan form eller senarelagts. En del insatser har även fått ställas 
in. 

Bemanning 

Göteborgs Stad och stadens yrken och karriärvägar har marknadsförts i digitala 
kanaler och annan media samt på utbildningsmässor och arbetsmarknadsdagar. I 
sociala medier marknadsförs Göteborgs Stads alla olika yrken och utbildningsvägar 
för dessa. Underlag och undersökningar om olika målgrupper har tagits fram och 
använts inom området och stadens verksamheter. Ny introduktion med tillhörande 
gemensam introduktionsfilm har producerats och har börjat användas. 
Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare har genomförts i samverkan med 
Chalmers, näringslivet/branschen och med Göteborgsregionens kommunalförbund 
som utbildningsanordnare. Programmet skapar nätverk mellan traineer, 
kontaktpersoner, handledare och mentorer från både offentlig och privat sektor. 

Kompetensförsörjning 

Utifrån framtagna kompetensförsörjningsplaner lämnas stöd till 
kärnverksamheterna för direkt kompetensutveckling men även stöd för ett mer 
långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv. Projektet Ung omsorg visar att 
högstadieungdomar som arbetar inom stadens äldreomsorg blir mer positiva till 
äldreomsorgen och ofta kan tänka sig att arbeta där efter gymnasiet. Särskilt stöd 
har också prioriterats för att stärka arbetsmiljön inom hemtjänsten genom att 
förbättra introduktionen, formerna för reflektion och handledning samt 
möjligheterna till återhämtning. Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns 
behov av att utöka antalet sjuksköterskor med vidareutbildning. Genom studier på 
halvfart med bibehållen lön har ett antal sjuksköterskor haft möjlighet till 
specialistutbildning inom områdena Vård av äldre och Psykiatri. 

Inom funktionsstödsområdet och projekt Välfärdsteknik har arbetet fortsatt med att 
använda teknikcoacher samt digital teknik som pedagogiskt hjälpmedel. 
Välfärdsteknik kan ge den enskilde större inflytande, delaktighet och möjligheter 
att kommunicera. Arbete med implementering av Individens Behov i Centrum 
(IBIC), som syftar till likabehandling och att dokumentationen sker likvärdigt och 
rättssäkert, har också bedrivits. YH-utbildning för stödpedagoger har fortsatt 
genomförts samt enskilda kompetenshöjande utbildningar om bland annat 
autismspektrumtillstånd, förvärvade hjärnskador och lågaffektivt bemötande. 

I syfte att förbättra kvaliteten samt öka stabiliteten har medel för 
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socialsekreterarnas arbetssituation nyttjas så att stadens plattformar genomför 
kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare på såväl socialsekreteranivå som 
förste socialsekreterar- och enhetschefsnivå. Dessutom sker ett arbete över 
områdesgränserna, exempelvis genom ett samverkansprojekt mellan Barn och unga 
och Funktionsstöd. Ytterligare aktiviteter har handlat om att sprida information om 
aktuell kunskap och nya forskningsrön. Enhetschefsnätverket är navet i arbetet med 
att hålla ihop staden. Plattformsarbetet ses som en bidragande orsak till att 
personalomsättningen inom området minskat samt är en betydelsefull del för en 
likvärdig socialtjänst inom staden. 

Inom förskolan har fokus varit på grundläggande barnskötarutbildning för personal 
som saknar utbildning samt kompetenshöjande aktiviteter för att ge personal med 
svenska som andra språk fördjupade kunskaper i det svenska språket och då med 
fokus på yrkesspråket. Vidare har även kompetensutveckling i språk-och 
kunskapsutvecklande arbetssätt varit prioriterat för att samtliga förskolor ska ha en 
struktur som stödjer utveckling och lärandet för alla barn. Ett viktigt fokus i detta 
har varit att stärka förskollärarens förmåga att leda arbetslagets interkulturella 
arbete. 

Medarbetare inom fritidshemsverksamheten har kunnat kombinera studier och 
arbete som leder till legitimation och behörighet som lärare i fritidshem. För att 
stärka behörigheten i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har medarbetare 
vidareutvecklat sig för att kunna komplettera sin legitimation i syfte att nå en 
speciallärarbehörighet. Inom grundsärskolan har fler medarbetare än förväntat 
genomfört utbildningarna. Behörighetsgraden i verksamheterna har således en 
positiv utveckling. 

Chefsförsörjning 

Morgondagens chef har genomförts med anpassningar för att fungera i en 
hybridform där fysiskt och digitalt deltagande är möjligt. Stadengemensam 
introduktion för chefer har genomförts tillsammans med andra utvecklingsinsatser 
och digitala utbildningar. 

5.1.9 Uppföljning Äldreombudsmannens arbete 
Med bakgrund av heterogeniteten i gruppen samt att det finns äldre som inte har 
eller ges samma möjligheter att göra sin röst hörd synliggörs äldres 
levnadsförhållanden på övergripande nivå bäst utifrån ett mänskligt 
rättighetsperspektiv. I ett direkt arbete handlar det även om kontakten med invånare 
och civilsamhälle. 

Utifrån resultaten i det löpande arbetet är bedömningen att det finns tre viktiga 
strategier i det fortsatta arbetet 2022 och framåt som kan stärka äldres röst, 
representation och mångfald: 

• Inkommande (synpunkter på eget initiativ från invånare) 
• Undersökande (övergripande exempelvis policyanalys samt intervjuer och 

styrd dialog äldre) 
• Uppsökande (medborgarinflytande och öppen dialog äldre i stadsområden) 

Pandemin och restriktioner som följer är en risk som bedöms påverka delar av 
arbetet. 
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5.1.10 Uppföljning Funktionshinderombudsmannens arbete 
Funktionshinderombudsmannen har i samverkan med avdelningar på SLK skapat 
och möjliggjort för en bredare och överblickbar uppföljning av programmet för full 
delaktighet. Uppföljningen följer två spår. Uppföljning via indikatorer och 
uppföljning av implementering. 

För uppföljning av indikatorer har den första rapporten, Basmätning 2020, 
färdigställts och är under behandling i kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av implementeringen sker via rapportering i Stratsys. Den första 
frågan innevarande år handlar om generell implementering av programmet ska 
besvaras av förvaltningar och bolag. Frågor om aktiviteter och effekter ska 
besvaras under perioden 2022 - 2026. 

Implementeringen och det strukturella stödet av programmet till nämnder och 
styrelser har kunnat genomföras enligt plan. 

5.1.11 Uppföljning Visselblåsarfunktionen 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 att inrätta en visselblåsarfunktion. Avsikten 
var att öppna en särskild kanal för tips om allvarliga oegentligheter inom stadens 
organisationer. I december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden (hädanefter: visselblåsarlagen) i kraft, vilken slår 
fast att samtliga kommuner, regioner och myndigheter samt privata företag med 
fler än 50 anställda ska inrätta visselblåsarfunktioner (så kallade interna 
rapporteringskanaler). Vidare är funktionen inte längre begränsad till att enbart 
utreda allvarliga oegentligheter, utan fler typer av missförhållanden där det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram och åtgärdas ska utredas. 

Inkomna ärenden under 2021 

Under året inkom 76 tips som har hanterats av visselblåsarfunktionen, vilket kan 
jämföras med att det under föregående år inkom 77 tips och under 2019 inkom 59 
tips. Under 2021 skickades ett 60-tal tips direkt till förvaltningar och bolag istället 
för till visselblåsarfunktionen, då dessa inte bedömdes indikera några 
oegentligheter och därmed föll utanför visselblåsarfunktionens dåvarande 
utredningsuppdrag. Utvecklingen är således att allt fler använder sig av stadens 
visselblåsartjänst för att rapportera om missförhållanden i verksamheterna, samt att 
de tips som faktiskt inkommer till och hanteras av visselblåsarfunktionen i stor 
utsträckning har varit relevanta. Visselblåsarfunktionen har inte själva initierat och 
projektlett någon extern utredning, däremot har två tips föranlett att de aktuella 
förvaltningarna beställt externa utredningar. Detta på grund av att tipsen berört 
allvarliga oegentligheter, men de utpekade personerna har inte arbetat i ledande 
ställning. Övriga tips har varit av varierande karaktär och har bland annat handlat 
om tjänstetillsättningar, upphandling, bisysslor och jävsliknande situationer samt 
missbruk av stadens resurser och arbetsmiljöfrågor. Med några få undantag har 
tipsen varit anonyma. En sammanställning av inkomna tips under året finns i den 
logglista som kommer att delges kommunstyrelsen som ett anmälningsärende i 
likhet med den kvartalsvisa rapportering som sker under året. 

Arbetet med funktionen under året 

Fokus under året har dels varit att klara hanteringen av inkomna tips, dels att 
förbereda och implementera nya arbetssätt med anledning av den nya 
lagstiftningen. Det förebyggande arbetet har bestått av såväl interna förberedelser 
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som att delta i och hålla i utbildningar, föreläsningar och panelsamtal tillsammans 
med bland annat SKR, Transparency International, Förvaltningshögskolan samt 
Gothenburg Sustainability Award. Under året har önskemålen och förfrågningarna 
från enskilda kommuner, regioner och myndigheter att få hjälp och stöd vid 
inrättandet av egna kanaler från Göteborgs Stads visselblåsarfunktion ökat 
dramatiskt på grund av den nya lagen. Visselblåsarfunktionen har i perioder behövt 
begränsa detta arbete i hög utsträckning på grund av hög arbetsbelastning i 
samband med det egna implementeringsarbetet med anledning av ny lagstiftning i 
kombination med stor tipsinströmning. 

Det interna arbetet gentemot stadens förvaltningar och bolag har varit fokuserat på 
att informera om och implementera nya rutiner inom tipshanteringen. Bland annat 
har informationsträffar hållits för de utsedda kontaktpersoner som nu finns i varje 
förvaltning och bolag, såväl som för stadens registratorer. Information har också 
sänts ut via mail. Under 2022 är det angeläget att det förebyggande arbetet också 
fokuseras mot antikorruptionsarbete i staden i stort och når en bredare krets av 
anställda. Detta kan göras dels inom ramen för att de sista delarna av 
visselblåsarlagen träder i kraft i juli, vilka bland annat handlar om 
informationsskyldighet till medarbetare om hur visselblåsning går till, dels i 
samband med att stadens styrdokument inom antikorruption väntas revideras under 
2022. Det senare är ett arbete som pågått under 2021 och som 
visselblåsarfunktionen varit delaktiga i. 

Det interna arbetet har inte enbart riktat sig mot stadens övriga förvaltningar och 
bolag utan har även bestått i att informera kommunstyrelsen om kommande 
förändringar på visselblåsarområdet, dels via den kompletterande 
uppföljningsrapporten för hösten 2021, dels via ärendet Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny visselblåsarlagstiftning (dnr 
0721/21). I det senare redogjorde funktionen också för arbetet med funktionen 
sedan starten 2011. 

Den nya lagstiftningen förväntas innebära att fler tips ska utredas av 
visselblåsarfunktionen. Som tidigare nämnt kan tipsen numera även handla om 
missförhållanden i en vidare mening, samtidigt finns inte längre någon begränsning 
avseende vem som kan pekas ut och utredas. Tidigare ska tipsen ha berört personer 
i ledande ställning. Vidare innebär förändrade sekretessbestämmelser, där i princip 
samtliga tips kommer att innehålla uppgifter som har sekretesskydd, att 
tipshanteringen kan bli något mer tidsödande både på grund av att mer 
handpåläggning krävs vid varje tips och att fler tips kan komma att behöva 
sekretessbedömas vid begäran om utlämning. Detta har sammantaget inneburit att 
funktionen under hösten har rekryterat ytterligare en heltidsanställd. Under 2022 är 
målsättningen att funktionen ska ha ca 3 heltidsanställda, jämfört med ca 2 under 
2021. 

Kostnader 

Kostnaden för den externa visselblåsarfunktionen (mottagning och utredning) har 
under året varit ca 300 tkr. Den totala kostnaden under 2020 uppgick till ca 445 tkr 
och 2019 till ca 700 tkr. Anledningen att kostnaden är högre 2019 beror på att 
ingen extern utredning initierats av funktionen varken under 2021 eller 2020, 
jämfört med två under 2019. 
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5.1.12 Centrum för hållbar stadsutveckling, kunskaps- och 
forskningsplattform 2020–2024 
Samverkan med parterna inom kunskapsplattformen Urban Futures har fått god 
framdrift under våren. Inom centrumets fokusområden arbetas nu fram spår där alla 
parter engagerar sig och där också stadens fackförvaltningar och bolag praktiskt 
kan knytas till arbete utifrån deras behov. Centrumet har också bidragit med stöd 
till miljöförvaltningens arbete med innovation inom klimat. 

Ett större projekt Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar 
samhällsutveckling (SIGURD), hade slutkonferens. Flera ansökningar för extern 
finansiering har lämnats in och några projekt har beviljats till exempel PEHKA, ett 
projekt som syftar till stärkt klimatanpassning i socialt hållbara samhällen. Urban 
Futures har även bidragit i utåtriktad verksamhet, dels med regelbundna 
lunchseminarier dels genom specifika event såsom Frihamnsdagarna och Nobel 
Week Dialogue. 

5.1.13 LOV3 Övergripande lägesbild 
Sommaren 2020 beviljades de första LOV3-områdena som stadsledningskontoret 
ansökte om på uppdrag av kommunstyrelsen och sedan dess har ordningsvakter 
patrullerat i områdena Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhusområdet och 
Kanaltorget. I slutet på 2020 gjordes även en ansökan om LOV3 till 
Polismyndighetens rättsavdelning för områdena Järntorget, Olof Palmes plats, 
Långgatorna samt Masthuggstorget. 

I februari 2021 fick staden tillstånd enligt LOV3 beviljat för Järntorget med 
omnejd och ordningsvakter påbörjade tjänstgöring i området kort därefter. Under 
2021 skedde samverkan med Polismyndigheten samt stadens socialförvaltningar 
(sf) för att identifiera fler områden i behov av förordnande av ordningsvakter enligt 
LOV3. Denna samverkan utmynnade i ytterligare ansökningar om LOV3 för 
följande områden: 

• Drottningtorget, Norra Hamngatan, norra entrén till Nordstan, innanför 
Vallgraven öster om Västra Hamngatan, Nordstaden, Lilla Bommen och 
Kungsportsavenyn med intilliggande gator inom sf Centrum. 

• Del av Högsbo industriområde inom sf Sydväst. 
• Angeredsparken samt yta utanför Angereds Arena inom sf Nordost. 

I stadsområde Hisingen ansåg varken polisen eller socialförvaltningen det var 
påkallat att ansöka om ytterligare LOV3-områden. 

Parallellt med att stadsledningskontoret gjorde ansökningar om LOV3 för dessa 
områden skedde arbete med upphandlingar av bevakningstjänster för uppdragen. 
Stadsledningskontoret fick även göra en ansökan om förnyat tillstånd enligt LOV3 
för områdena Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhusområdet och Kanaltorget, 
då befintligt tillstånd löpte ut under sommaren 2021. Denna förnyade ansökan 
beviljades av Polismyndigheten och tillstånd gavs för en treårsperiod. Under 
sommaren fick även stadsledningskontoret en kommunicering om eventuellt delvis 
avslag för ansökan om ytterligare LOV3-områden i centrum (Drottningtorget, 
Norra Hamngatan, norra entrén till Nordstan, innanför Vallgraven öster om Västra 
Hamngatan, Nordstaden, Lilla Bommen och Kungsportsavenyn med intilliggande 
gator). Stadsledningskontoret besvarade kommuniceringen med ett yttrande om att 
tillstånd enligt LOV3 var påkallat för områdena. 
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Stadens ansökan om LOV3 för del av Högsbo industriområde och Angeredsparken 
beviljades av Polismyndigheten och sedan senhösten tjänstgör ordningsvakter i 
Högsbo. Uppstart av patrullering i Angeredsparken beräknas ske i maj 2022, då det 
i samverkan med berörda har bedömts att det endast finns behov av patrullering 
under vår/sommar/höst. 

I december 2021 fick stadsledningskontoret besked från Polismyndigheten 
avseende LOV3-ansökan för Drottningtorget, Norra Hamngatan, norra entrén till 
Nordstan, innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan, Nordstaden, Lilla 
Bommen och Kungsportsavenyn med intilliggande gator. Samtliga områden 
beviljades förutom Kungsportsavenyn med intilliggande gator. Arbete påbörjades 
omgående med planering för uppstart av uppdraget i januari 2022. 

Utöver arbetet med ansökningar och upphandlingar har stadsledningskontoret 
genomfört två utbildningstillfällen för att ge ordningsvakterna kompletterande 
kunskap om uppdraget utifrån ett stadenperspektiv. Stadsledningskontoret har även 
anlitat stadsbyggnadskontoret för att lägga in kommunala LOV3-områden i 
kartsystemet GO-kart för att få en översiktsbild av samtliga LOV3-områden som 
förvaltas av stadens förvaltningar och bolag*. 

I januari 2021 tjänstgjorde upp till fyra ordningsvakter dagligen i de första LOV3-
områdena som stadsledningskontoret ansökte om på uppdrag av kommunstyrelsen. 
I december 2021 tjänstgjorde tolv ordningsvakter sammanlagt i de områden som 
dittills beviljats enligt LOV3 och ytterligare tolv ordningsvakter beräknas 
tillkomma under första kvartalet 2022. 

Kostnaden för ordningsvakter enligt LOV3 under 2020 uppgick till närmare 2,7 
miljoner kronor. Under 2021 har kostnaden för ordningsvakter enligt LOV3 
uppgått till drygt 7,4 miljoner kronor. 

När samtliga nu beviljade områden är igång enligt de förutsättningar som 
stadsledningskontoret har planerat för är prognosen att årskostnaden kommer 
uppgå till 38 mnkr miljoner kronor. 

*Det finns andra LOV3-områden kopplade till torg, idrottsanläggningar, 
evenemangsområden, sociala boenden etc. som förvaltas av andra förvaltningar 
och bolag i staden. Dessa områden redogörs ej för här. Stadsledningskontoret 
redogör endast för de LOV3-områden som vi av kommunstyrelsen har uppdragits 
att söka och förvalta inom ramen för stadsledningskontorets budget och 
ansvarsområde. 

5.1.14 Uppföljning brottsförebyggande och trygghetsskapande 
uppdrag 
Inledning 

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i staden är en viktig 
förutsättning för att ungdomar i hela staden kan växa upp under trygga 
förhållanden. Barnboksluten blir en viktig källa till kunskap om hur barns 
rättigheter tas tillvara i stadens verksamheter och arbetet med att ta fram en 
barnrättsplan pågår. 

Stadens samlade arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten är 
omfattande. Att öka tryggheten och minska brottsligheten är en del av alla nämnder 
och styrelsers ordinarie uppdrag och behöver vara integrerat i ordinarie 
verksamhet. Implementeringen och samordningen leds från stadsledningskontoret. 
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Göteborg ska vara en trygg och säker stad för den som lever verkar och vistas här. 
Enligt den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet upplever 
många göteborgare att staden inte är det. I SOM-undersökning framkommer att de 
som är mest otrygga i sina bostadsområden är kvinnor, de som bor i resurssvaga 
områden samt de som bor i hyresrätter i staden. Arbetet med att öka tryggheten och 
minska brottsligheten ska bygga på orsaksanalyser och åtgärder ska vara 
evidensbaserade eller bygga på erfarenhet samt vara uppföljningsbara. Åtgärderna 
ska genomföras av varje förvaltning eller bolag för sig eller i samarbete med 
varandra. Näringslivet och fastighetsägare ska involveras i arbetet. 

Den upplevda tryggheten i det bostadsområde göteborgaren lever i har störst 
påverkan på vardagslivet. Att på grund av rädslor och otrygghet begränsa sitt 
vardagsliv påverkar vuxnas livskvalité och deltagande i samhällslivet samt barn 
och ungas deltagande i främjande verksamheter såsom utbildning och 
fritidsaktiviteter. 

Med ett aktivt och strukturerat trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
ska alla som lever, verkar och vistas i Göteborg uppleva trygghet och inte 
begränsas i sin vardag. 

Central lägesbild  

Stadsledningskontoret följer upp och redovisar stadens förvaltningar och bolags 
interna ordinarie arbetet tre gånger per år. Det sker i mars, augusti och december. 
Uppföljningen har olika fokusområden och sammantaget ska de tre 
uppföljningsrapporterna/centrala lägesbilderna ge en samlad bild av stadens 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. I de centrala lägesbilderna 
redovisas relevant statistik samt annan omvärldsbevakning som kompletterar 
nämnderna och bolagens rapportering. Dessa lägesbilder ska ge kommunstyrelsen 
och dess trygghetsråd styrinformation som på längre sikt har påverkan på 
utvecklingen av trygghet och brottslighet i Göteborg. Central lägesbild december 
2021, se bilaga 3 

Samordning och utveckling av det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet  

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är ett komplement till det 
främjande och förebyggande arbete som sker inom stadens kärnuppdrag och Jämlik 
stad. Under 2021 påbörjade stadsledningskontoret tillsammans med 
socialförvaltningarna och ett antal andra fackförvaltningar ett arbete med att 
utveckla trygg i-arbetet för att bli likvärdigt och kvalitativt över staden. Bland 
annat har en processkartläggning av det kunskapsbaserade lägesbildsarbetet enligt 
trygg i-modellen genomförts. Som ett led i utvecklandet av trygg i-arbetet 
påbörjades även revidering av den centrala samverkansöverenskommelsen med 
polisen. Utvecklingsarbetet med trygg i fortsätter under 2022. Under året har 
stadsledningskontoret också samordnat de centrala mötena med polisen inom trygg 
i samt de interna mötena med stadens samordningsgrupp för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. 

Under 2021 arbetade stadsledningskontoret fram förslag på nytt trygghetsskapande 
och brottsförebyggande program. Ärendet återremitterades och kommer att 
slutföras och implementeras under 2022. Förslaget på nytt trygghetsskapande och 
brottsförebyggande program innebär förtydliganden och ansvarsutpekanden som 
ska bidra till att lösa de utvecklingsbehov som staden har. 

Göteborgs Stads trygghetsråd, som stadsledningskontoret administrerar, 
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sammanträdde fyra gånger under året. På året sista möte genomfördes en 
utvärdering som ska ligga till grund för utveckling av rådet. I samband med det 
kommer rådets roll i förhållande till lokala trygghetsråd samt trygg i-arbetet att 
tydliggöras. 

Våldsbejakande extremism  

Göteborg stads strategiska arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering 
är en del av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Inom ramen för 
grunduppdraget har stöd, rådgivning, kunskapshöjning och analyser till olika 
förvaltningar och bolag erbjudits i frågor som berör våldsbejakande extremism och 
radikalisering. 

Under 2021 har uppdraget att ta fram en riktlinje mot våldsbejakande extremism 
och radikalisering dnr (0887/19) fortsatt. Förslag på riktlinje gick ut på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs stad under våren -21. Utöver det 
genomfördes två s.k. remisskonferenser där representanter från förvaltningar och 
bolag deltog för att få information och komma med synpunkter. Riktlinjen mot 
våldsbejakande extremism och radikalisering antogs av kommunfullmäktige under 
hösten 2021. 

Nästa steg är att starta arbetet med att implementera riktlinjen mot våldsbejakande 
extremism och radikalisering i förvaltningar och bolag. Detta arbete har påbörjats i 
december 2021. 

Uppdraget att ta fram utbildning och stöd som riktar sig till stadens anställda med 
syfte att upptäcka och förbygga radikalisering och våldsbejakande extremism dnr 
(1260/18) har fortgått under året. En informationssida på stadens intranät har 
skapats. Där samlas kunskap, forskning, metodstöd och omvärldsbevakning inom 
sakområdet. Utöver det har SLK tagit fram en introduktionsfilm om 
våldsbejakande extremism och radikalisering. Informationssidan kommer att 
utvecklas vidare och utgöra en viktig komponent i att erbjuda stöd och kunskap till 
stadens anställda. 

Göteborgs stad är medlem i Nordic safe cities. Det är ett nätverk bestående av 
ca 40 städer från hela Norden. Huvudsyftet med nätverket är att utbyta kunskap, 
erfarenheter, metoder samt att få ta del av aktuell forskning och utveckla ett 
fördjupat samarbete mellan städer i Norden. Inom nätverket är det fokus på frågor 
som berör våldsbejakande extremism, brottslighet, trygghet och andra 
säkerhetsfrågor. Under 2021 har stadsledningskontoret deltagit på regelbundna 
möten samt genomfört aktiviteter med stöd av Nordic safe cities. Exempel på 
aktiviteter är safe city tour. 

Enligt uppdraget KF 2020-09-10 § 16 fick Förskolenämnden och 
stadsledningskontoret i uppdrag att fördjupa och utöka arbetet med tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Arbetet har startats under senare delen 
av 2021. 

Avhopparverksamhet 

Kommunfullmäktige gav i 2021 års budget, kommunstyrelsen i uppdrag att 
redovisa hur avhopparverksamheten kan stärkas. 

Den samlade avhopparverksamheten, placerad i socialnämnd Centrum, är under 
uppbyggnad och förväntas ha organisation och verksamhet på plats i januari 2022. 
Utredningen hur avhopparverksamheten kan stärkas visar på att den samlade 
avhopparverksamheten med dess uppdrag kommer att vara en viktig del i att 
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förstärka stadens arbete med avhoppare. 

Som en del i att stärka avhopparverksamheten gavs under 2021 uppdrag om att 
revidera styrande dokument för arbete med avhoppare. Idag finns en policy och en 
riktlinje för arbetet med avhoppare. Dessa kommer att revideras under 2022 och 
anpassas efter bland annat ny nämndorganisation och en stadsövergripande samlad 
avhopparverksamhet. 

Kommunstyrelsen har även under hösten fått i uppdrag att säkerställa att 
socialförvaltningarna och stadens befintliga verksamheter tydligare marknadsför 
det stöd och skydd som finns att få för avhoppare och att det även riktar sig till 
anhöriga till kriminella. Ett arbete som kommer att redovisas under 2022. 

I förslag till handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och 
utvecklingen av parallella samhällen finns förslag på insatser som inriktas på att 
stärka arbetet med avhoppare. Beslut om handlingsplanen kommer att tas under 
2022. 

GVI - Group Violence Intervention 

Stadsledningskontoret har under året utrett möjligheterna för Göteborg Stad att 
starta arbete enligt modellen ”Sluta skjut” i samverkan med andra berörda 
myndigheter. Sluta skjut är namnet på ett projekt i Malmö som bygger på strategin 
Group Violence Intervention, GVI, som syftade till att undersöka om strategin går 
att tillämpa i svensk kontext och kan bidra till att minska det grova våldet. 

Kommunfullmäktige beslutade under hösten att kommunstyrelsen, tillsammans 
med Göteborgs Stads socialnämnder Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, ska 
starta ett projekt enligt metoden Group Violence Intervention med lokal 
anpassning. GVI är ett av förslagen till insatser i handlingsplanen för att stoppa 
nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i 
Göteborg. 

Stadsledningskontoret har i samverkan med socialnämnd Centrum ansökt och 
beviljats medel av Brottsförebyggande rådet för finansiering av projektledartjänst, 
utbildning i metoden samt utvärdering av projektet. Nästa steg är att Göteborgs 
Stad ingår avtal med Polismyndigheten och Kriminalvården för genomförande av 
projektet gällande metoden Group Violence Intervention. Arbetet för att starta 
projektet GVI är igång och kommer att fortsätta under 2022. GVI kommer att pågå 
som projekt under tre års tid. 

Mätning av narkotika i avloppen  

I samarbete med polisen i Göteborg genomförde stadsledningskontoret en mätning 
av narkotika i avloppsvattnet från tre områden i Göteborg. Mätningar utfördes vid 
tre specifika pumpstationer i Göteborg: en i Bergsjön, en i Hovås och en i 
Norumsgärde i Tuve på Hisingen. Mätningarna gjordes i ett starkt, ett medel och 
ett svagt socioekonomiskt område. Områdena skiljer sig åt avseende 
bostadsbestånd och inkomstnivåer. 

Analysen för Göteborg som helhet visar förväntade mönster - THC-nivåerna 
(Cannabis) ligger förhållandevis lika över veckans dagar medan kokain, amfetamin 
och MDMA (ectasy) ökar över helgen. 

Områdesanalyserna skiljer sig åt, både vad gäller substans och konsumtionssätt. 
Mätstationerna på Norumsgärde (Tuve) och Kosmosgatan (Bergsjön) visar på 
relativt likartade värden under veckans alla dagar medan mätstationen på 
Oxledsvägen (Hovås) visar på tydligt stigande värden under helgdagarna. För de 
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två förstnämnda mätstationerna var bruket av Tramadol betydligt högre än för 
Oxledsvägens (Hovås) mätstation, som i sin tur hade tydligt högre värden för 
kokain än de två förstnämnda. 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet  

Nätverket Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har fortsatt identifierat 
gemensamma området att utveckla myndighetssamverkan kring. Under året har 
också revidering av avsiktsförklaringen gjorts och numera deltar 13 samverkande 
myndigheter. 

Styrgruppen inom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet beslutade för år 
2021 att ha en inriktning mot föreningsbidrag. Arbetet kommer utgå från att skapa 
en lägesbild över vem i staden som betalar ut bidrag till föreningar, vilka typer av 
bidragsutbetalningar som finns, vilket stöd behöver bolag och förvaltningar samt 
vilka impulser eller tips får de in. 

Det arbete som påbörjats är en påbörjad kartläggning över hur utbetalningarna ser 
ut inom staden samt det som går in under arbetet inom Osund konkurrens. 

I handlingsplanen för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av 
parallella samhällen som är ute på remiss ingår en insats med avsikt att förstärka 
kunskapen och utveckla metodstöd och rutiner för att säkerställa att staden betalar 
ut bidrag till seriösa föreningar och organisationer. 

Oseriösa aktörer  

Samhället är idag exponerat för organiserad brottslighet, fel och fusk. De främsta 
verktygen mot oseriösa verksamheter är kunskap och samverkan, och är en central 
del för att nå framgång. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet leder och 
deltar i tre samverkansprojekt i syfte att Göteborgs Stad ska gynna och anlita de 
leverantörer, bidragsmottagare och avtalsparter som är seriösa och som vill göra 
rätt för sig, och undvika de som inte gör rätt för sig 

Sund konkurrens 

I samverkan med nämnden för inköp och upphandling och Mölndals stad har under 
hösten 2021 ett stadenövergipande nätverk startats. Nätverket kommer främst jobba 
med kunskapshöjande åtgärder med implementering av arbetsmetodik baserad på 
riskanalys och riktade kontroller. Arbetet kommer ske områdesvis. Under 
december 2021 har arbetet påbörjats med verksamheter inom vård och omsorg och 
kommer under början på 2022 fortsätta med verksamheter inom social, 
funktionshinder och äldrevård. 

Osund konkurrens 

Osund konkurrens är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och 
myndigheter för att motverka oseriösa och olagliga näringsverksamheter. Styrkan i 
projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans lägger ett 
pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som annars är svåra 
att nå fram till. Kunskapscentrums roll är att samordna stadens deltagande. Under 
2021 har inriktning för genomförda insatser varit samlingslokaler. Resultatet från 
insatserna kan exemplifieras genom utfallet från årets sista insats som skedde i 
december. Ett besök hos en förening medförde bland annat beslag av sammanlagt 
260 liter öl, vin och sprit, brott mot alkohollagen, utmätning av egendom till ett 
värde av drygt 50 000 kr, tre stycken viten på vardera 300 000 kr. 

Regeringsuppdrag kopplat till folkbokföring och välfärdsbrott 



 

Årsrapport 2021 nämnder  42 (50) 
Kommunstyrelsen  
 2022-01-26 

Göteborgs Stad deltar sedan slutet av 2020 i ett regeringsuppdrag som drivs av 
Skatteverket. En delrapportering har skett till regeringen den 1 oktober 2021 
gällande ”Strategiska adresser”. Rapporteringen bekräftar den bild som 
myndigheterna haft sedan tidigare, nämligen att folkbokföring används som ett 
brottsverktyg inom den organiserade brottsligheten. 

Staden deltar genom representanter från Störningsjouren i Göteborg AB, 
stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret. Skatteverket har skapat en 
särskild tipskanal till Skatteverkets folkbokföringsavdelning gällande fel i 
folkbokföringen. Fram till och med den 29 oktober 2021 har cirka 250 digitala tips 
lämnats från Göteborgs Stad i detta projekt. Göteborgs Stad har identifierat att det 
finns behov av att utveckla både tipshantering till och från andra myndigheter men 
också att utveckla kanalerna för intern samverkan. Göteborgs Stad behöver också 
utveckla en arbetsmetodik som baseras på en systematisk kontroll. 
Arbetsmetodiken behöver vara baserade på tips, riskbaserat urval, riktade 
kontroller och uppföljning. Målsättningen är att hitta metoder för att arbeta 
förebyggande och systematiskt med kontroll och genom samverkan i staden samt 
med berörda myndigheter. Slutrapportering kommer ske under andra halvåret 
2022. 

Otillåten påverkan  

Stadsledningskontoret har i uppdrag (1060/21) att i samverkan med berörda 
nämnder och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av 
tystnadskultur samt otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå 
bakomliggande orsaker samt vad som brister i stadens nuvarande rutiner, hantering 
och organisationskultur. Därutöver har stadsledningskontoret i uppdrag (1198/21) 
att utifrån de fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå åtgärder för att 
säkerställa att tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta 
verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet 
omhändertas. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske 220427 och dialog 
och samverkan med central samverkansgrupp (CSG) kommer ske i februari och 
mars. 

Under hösten 2021 och i januari 2022 har workshops och intervjuer genomförts 
och påbörjats med bland annat idrott -och föreningsförvaltningen, trafikkontoret, 
socialförvaltningarna, Business Region Group, grundskoleförvaltningen, 
förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, 
HIGAB, Liseberg och AB Framtiden. Därutöver har det sedan tidigare genomförts 
flertalet fördjupade workshop med flera förvaltningar samt att utbildningsinsatser 
fortgår två gånger i halvåret för chefer, skyddsombud och HR inom en modul i den 
grundläggande arbetsmiljöutbildningen. I februari genomförs också en utbildning 
för alla som har en säkerhetsfunktion i staden. Ärendet sker också i nära samverkan 
med Brottsförebyggande rådet (Brå). 

Inom ramen för uppdraget motverka otillåten påverkan och stödja 
tjänstemannarollen mot organiserad brottslighet har det under hösten skapats en 
arbetsgrupp av det centrala kompetensteamet för otillåten påverkan och polisen för 
att ta fram ett metodstöd och utbildning för anmälningsprocessen. 

Uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, 
säkerställa att kommunens lokaler eller mark inte hyrs ut till aktörer som 
tillåter häleri eller annan kriminell verksamhet (budget 2020, diarienummer 
0319/20). 

Uppdraget pågår i en arbetsgrupp med deltagare från förvaltningar och bolag inom 
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kommunen som har lokaler för uthyrning i sin verksamhet: Higab, Framtiden, 
Göteborgslokaler, Älvstranden Utveckling, Fastighetskontoret, Lokalförvaltningen, 
Idrotts- och föreningsförvaltningen, Stadsledningskontoret leder arbetsgruppen. 

Under året har fokus varit på kunskapshöjning av gruppens deltagare genom 
föreläsningar inom området. Gruppen har arbetat med checklistor på vad som 
behöver kontrolleras vid en uthyrning för att undvika att kriminella kommer åt 
stadens lokaler. Checklistorna ska vara beslutade i ledning och behandlade i 
nämnd, styrelse. Detta har inte alla i arbetsgruppen genomfört ännu. Arbetsgruppen 
har som mål att övergå till att bli en samverkansgrupp där erfarenheter delas och 
där deltagarna stödjer och hjälper varandra. Detta har inte kommit i gång ännu. 
Under 2022 behöver de deltagande förvaltningarna och bolagen i arbetsgruppen ta 
ett större engagemang för att samverkansgruppen ska fungera som den är tänkt. 

5.1.15 Kort rapport om arbetet med tystnadskultur 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 § 847 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att tillsätta en extern granskning av tystnadskultur inom Göteborgs Stads 
förvaltningar och bolag med särskild fördjupning för förvaltningar inom det sociala 
området. 

Den externa granskningen och stadens eget arbete visar att det förekommer 
otillåten påverkan (se även 5.1.14 rubrik Otillåten påverkan), individuell tystnad 
och i vissa verksamheter även tystnadskultur. Det pågår arbete inom staden för att 
motverka en organisationskultur som präglas av individuell tystnad och 
tystnadskultur. Stadsledningskontoret driver arbete med metodstrategier genom ett 
centralt kompetensteam, ett strukturerat utbildningsförfarande och en 
metodhandbok. Strategierna utgår från att otillåten påverkan är ett 
arbetsmiljöproblem och ett säkerhetsproblem. Stadsledningskontoret driver även 
insatser för utveckling av organisationskultur och chefers organisatoriska 
förutsättningar, vilket identifierats som viktiga förutsättningar för att motverka 
tystnadskultur. 

Befintliga åtgärder behöver förstärkas och kommuniceras och ytterligare åtgärder 
behöver vidtas och samordnas. Det krävs en djupare analys för att ta fram konkreta 
åtgärder för att motverka individuell tystnad och 
tystnadskultur, både på kort och lång sikt samt på strukturell och operativ nivå. 
Förankringen i verksamheten och dialogen med fackliga företrädare är särskilt 
viktig. 

Utifrån beslut i KS 2021-09-15, fortsätter arbetet kopplat till tystnadskultur med 
följande 6 uppdrag som kommer att återredovisas i april 2022: 

• Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder 
och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av 
tystnadskultur samt otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att 
förstå bakomliggande orsaker samt vad som brister i stadens nuvarande 
rutiner, hantering och organisationskultur. 

• Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna 
och kartläggningarna föreslå åtgärder för att säkerställa att tips och 
allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och 
bristande ledarskap med koppling till kriminalitet omhändertas. 

• Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna 
och kartläggningarna föreslå mål och strategier för att motverka 
tystnadskultur i Göteborgs stads trygghets- och brottsförebyggande 
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program. 
• Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fördjupa och stärka samarbetet 

med de fackliga organisationerna utifrån samverkan och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i hela stadens organisation. 

• Styrgruppen för politikerutbildning får i uppdrag att arbeta in tillitsbaserad 
styrning, bland annat med fokus på att minimera risken för tystnadskultur, i 
utbildningen. 

• Stadsledningskontoret får i uppdrag att utvärdera stadens 
visselblåsarfunktion och föreslå hur visselblåsarfunktionen kan utökas till 
att omhänderta tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta 
verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till 
kriminalitet. 

5.1.16 MR-dagarna 2021 
Utifrån beslut i kommunstyrelsen ansökte Göteborgs Stad tillsammans med Västra 
Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Universitet om 
det lokala värdskapet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 (KS 2018-01-31 § 82). 
Ansökan beviljades och samarbetsavtal mellan huvudmannen Ordfront och 
Göteborgs Stad skrevs under i mars 2020 (Dnr, 1903/17). 

Den 6–7 december 2021 arrangerades MR-dagarna för tredje gången på Svenska 
Mässan i Göteborg, denna gång under temat demokrati och mänskliga rättigheter. 
Göteborgs Stads värdskap innebar bland annat att tillsammans med de övriga 
lokala värdarna och huvudarrangörsgruppen praktiskt och ekonomiskt möjliggöra 
ett lokalt och regionalt förankrat genomförande. Stadens medverkan har 
samordnats av en projektledare på stadsledningskontoret samt en projektledare på 
Göteborg & Co med särskilt ansvar för ungas delaktighet och inflytande. 

Under konferensen arrangerade Göteborgs Stad fem programpunkter som alla 
arbetades fram utifrån dialog med exempelvis verksamheter i staden, 
civilsamhällesaktörer, stadens råd samt olika grupper av unga. Utöver detta har 
även samverkan skett med redan befintliga forum/processer inom området 
demokrati och mänskliga rättigheter såsom Demokratisatsning med ungt 
inflytande, Demokratidagen, Frihamnsdagarna och Inflytande nätverk Göteborg 
(ING). Vidare hade Göteborgs Stad en monter under konferensen som bemannades 
av nio olika verksamheter från staden. 

Inom ramen för budgeten för genomförandet köptes det in 160 stycken 
konferensbiljetter till stadens anställda som kompetenshöjande insats. Medarbetare 
som anmälde intresse för biljetterna var representerade från många olika 
verksamheter och professioner såsom undersköterskor, fältsekreterare, 
utvecklingsledare, servicevägledare, ungdomskonsulenter och hälsopedagoger. På 
grund av situationen med covid-19 var besöksantalet något lägre än vad det har 
varit tidigare år när konferensen genomförts fysiskt. Sammantaget såldes cirka 
2 500 biljetter till konferensen. 

5.2 Styrning och ledning 

5.2.1 Samlad riskbild 
Genomförande av stadsledningskontorets uppdrag 
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Stadsledningskontorets krisledning för att samordna stadens arbete med pandemin 
var fortsatt intensivt under första halvåret 2021. Pandemin som snart pågått i två år 
har i sin helhet medfört viss nedprioritering av övrigt ledningsarbete på kontoret 
och till del tidsförskjutning i olika uppdrag. Exempelvis återupptogs arbetet med 
planering av civilt försvar till mer normala former efter att ha varit nedprioriterat 
under en period. 

Kompetensförsörjning 

För stadsledningskontoret innebär kompetensförsörjning att på kort och lång sikt 
säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Det 
handlar om att ständigt bevaka och värdera att kontoret har de kompetenser som 
behövs för uppdragen. Under året har ett arbete påbörjats med att analysera 
kompetensbehov per verksamhetsområde i samband med budgetarbetet. Det 
omfattar behov av utbildning, rekrytering och hur medarbetarnas tid och 
kompetens används. 

Förtroendet för stadsledningskontoret 

Kontoret har stort fokus på ledning och styrning av verksamheten för att säkerställa 
att kommunstyrelsen får kvalitetssäkrade beslutsunderlag och styrinformation i rätt 
tid. Genom bland annat veckovisa möten med kommunstyrelsens presidie samt 
genom kommunstyrelsens arbetsutskotts möten och kommunstyrelsens 
sammanträden fångar och återför stadsdirektören synpunkter och återkoppling 
kontinuerligt till linjen för att svara upp på kommunstyrelsens behov och 
förväntningar. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöområdet är prioriterat. Under 2021 har fokus bland annat varit att 
arbetsplatsträffar hålls regelbundet och att arbetsmiljöfrågorna är en stående punkt 
på dagordningen för att säkra och omhänderta arbetsmiljön så att inte ohälsa 
uppstår. De temperaturmätningar som startade under 2020 har blivit ett väl använt 
redskap av chefer för att snabba få signaler om hur arbetsmiljön upplevs och för att 
kunna föra en dialog på APT. Både temperaturmätningen ”Winningtemp” och 
medarbetarenkäten har använts som verktyg på de årliga arbetsmiljöronderna. 
Uppföljning av de planerade aktiviteterna i planen för arbetsmiljö och hälsa visar 
på att alla aktiviteter är genomförda under 2021. 

Se vidare redovisning under 5.2.3 Plan för arbetsmiljö och hälsa. 

Stort och komplext uppdrag 

Stadsledningskontoret ansvarar för att driva ett antal omfattande utvecklingsarbeten 
i staden i linje med beslutade inriktningar. Genom samordning av förvaltningar och 
bolag drivs exempelvis stadens utveckling av digitalisering, behov av 
kompetensförsörjning, arbete för att möta klimatförändringar och genomföra 
anpassningar för att klara dessa. Gemensamt och därmed resurseffektivt arbete är 
en viktig tillgång i en stor organisation. 

Stort och komplext uppdrag - översyn arbetsprocess och ansvar för 
övergripande samordning av lokalfrågan 

Arbetet är pågående och stadsledningskontoret har presenterat en målbild för 
utveckling av stadens lokalförsörjningsprocess och ett förslag till målbild för en ny 
styrmiljö för stadens lokalförsörjning. Förslaget bygger dels på genomförande av 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning (KF 2020-03-19 § 4), dels på 
översynen av befintlig styrmiljö för stadens lokalförsörjning (KS 2020-12-09 § 
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1030). 

Den nya styrmiljön föreslås bestå av fem reglerande styrande dokument som 
tillsammans med gällande reglementen och ägardirektiv utgör grunden i stadens 
styrning och ledning av lokalförsörjningsprocessen. Om beslut fattas i enlighet med 
stadsledningskontoret förslag så innebär den nya styrmiljön förändrade ramar för 
styrning och ledning av stadens lokalförsörjningsprocess. Den nya styrmiljön 
bedöms också väl möta den organisations- och ansvarsförändring som sker genom 
kommunfullmäktiges beslut att inrätta fyra nya nämnder och en ny organisation för 
stadsutveckling vid årsskiftet 2022/2023. 

Målbild ny styrmiljö för stadens 
lokalförsörjning Föreslås träda i kraft 

Göteborgs Stads riktlinje för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämnders 
lokalbehovsplaner 

Under kvartal 1 2022 

Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
nyckeltal för kommunala 
verksamhetslokaler 

Under kvartal 2 2022 

Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan 
och samlokalisering 

Under kvartal 3 2022 

Göteborgs Stads riktlinje för investering i- 
och inhyrning av kommunala 
verksamhetslokaler 

2023-01-02 

Göteborgs Stads riktlinje för överföring av 
nämnders och bolags egendom, 
byggnader och anläggningar 

2023-01-02 

Ansvars och uppdragsfördelning i enlighet med gällande nämndsreglementen och 
ägardirektiv 

  

5.2.2 Plan för intern kontroll 
Löneprocessen 

Stadsledningskontoret har en påminnelserutin för kostnadskontroller och 
påminnelser skickas inför varje lönekörning. Egenkontroller genomförs efter ett 
framarbetat kontrollschema. Stadsledningskontorets egenkontroller visar på ett 
antal avvikelser gällande kostnadskontroller som ska genomföras före 
löneutbetalning. Granskning av löneprocessen som genomfördes av revisionen 
under 2021 visar inte på några väsentliga svagheter i den interna kontrollen. Dock 
har rekommendationer getts kring översyn och efterlevnad av rutinen för 
kostnadskontrollen. Åtgärderna, efter lämnade rekommendationer, arbetas in i 
internkontrollplanen för 2022. 

Processen vid nyanställning/avslut av personal 

För att säkerställa informationssäkerheten och att arbetstagare har tillgång de 
system som de behöver i tjänsten arbetar kontoret efter rutinen att vid 
nyanställning/avslut ska chef enligt intern rutin kontakta HR-avdelningen för att 
säkerställa att uppgifter till lönesystemet är kompletta och riktiga. Administrativt 
stöd finns att tillgå vid frågor. Ny rutin kring personallogg har inneburit att 
felaktigheter kraftigt minskats. Blanketten möjliggör en tydligare uppföljning och 
säkerställande av att bland annat behörigheter är genomförda och beställda. 
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Representation, resor, kurs, konferens 

Stadsledningskontoret har under 2021 fortsatt att göra stickprov gällande 
representation, resor, kurser och konferenser. Vid ett stickprov kontrolleras attest, 
kontering, moms, samt att syfte med aktivitet anges och underlag finns. Exempel 
på underlag är deltagarlista, program och kvitton. Antalet behöriga beställare i 
organisationen är nu färre än tidigare, vilket innebär lägre risk för felaktigheter. En 
utbildningsfilm har också skapats för hur fakturor ska hanteras. Utbildning och 
information har hållits för specifika avdelningar på stadsledningskontoret och även 
för den politiska verksamheten. Resultatet av kontrollen visar att under 2021 har en 
förbättring skett. Det är mindre andel av stickproven som får kompletteras i 
efterhand. Stickprovskontrollerna fortgår inom dessa områden enligt 
internkontrollplanen för 2022. 

Inköp och upphandling 

Kontroll har genomförts utifrån avtalstrohet, lagkrav samt stadens och 
förvaltningens egna regler och riktlinjer. I årets granskning framkom inga 
avvikelser vilket var i linje med förra årets granskning. 

Arbetsmiljöområdet 

Uppföljningen visar att arbetsplatsträffar hålls regelbundet av samtliga 
kontrollerade avdelningar och arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen. 
Arbetsplatsträffar tillsammans med enskilda medarbetarsamtal säkerställer en god 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöronder har genomförts på avdelningarna och diskussioner 
utifrån resultaten från medarbetarenkäten och Winningtemp är ett stående inslag på 
arbetsplatsträffar. 

5.2.3 Plan för arbetsmiljö och hälsa 
Under 2021 har stadsledningskontoret tagit ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet. En tydligare struktur gällande 
förvaltningens arbetsmiljöronder har arbetats fram. Arbetet med att mäta den 
organisatoriska och social arbetsmiljön genom realtidsmätningar för att förbättra 
medarbetarupplevelsen har fortsatt. Kontoret har funnit ett bra arbetssätt för 
uppföljning och för att omhänderta resultat från temperaturmätningsverktyget 
Winningtemp. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts 
under året i förvaltningens skyddskommittéer. Ett arbete som kommer att 
ytterligare utvecklas under 2022. 

Alla aktiviteter i planen för arbetsmiljö och hälsa är genomförda och har följts upp. 
Aktiviteterna i planen är bland annat kopplade till den omorganisationen som 
genomfördes 2020 där uppföljningen visar på att stora delar av de målsättningar 
som sattes upp för omorganisationen är uppfyllda och områden för fortsatt 
utveckling är identifierade. Aktiviteterna i planen kring att utveckla samverkan och 
samverkansformer med arbetstagarorganisationerna har resulterat i en gemensam 
samverkansutbildning, ny struktur för samverkan och ett uppdaterat 
samverkansavtal. Chefsgruppen har även arbetat fram en definition för det nära 
ledarskapet som lyder ”Ledarskapet bygger på förtroendefulla relationer med 
medarbetarna, som skapas genom det coachande förhållningssättet i avstämningar 
och samtal som innehåller tydlighet i uppdrag och förväntningar. Ledarskapet kan 
därmed anpassas till olika individer och situationer.” Även en ledarskapsutbildning 
för alla chefer är genomförd med tyngd på ansvaret för gemensam ledning och 
styrning. 
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5.2.4 Aktuella revisionsrapporter 
Stadsledningskontorets förslag till yttrande där det framgår vilka åtgärder som 
vidtagits eller planeras med anledning av rekommendationerna i granskningarna av 
kommunstyrelsens verksamhet och Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 
verksamhetsåret 2020 har godkänts av kommunstyrelsen 2021-06-02 och skickats 
till stadsrevisionen som kommunstyrelsens yttrande. 

I granskningar av verksamhetsåret 2021 gör stadsrevisionen en uppföljning för att 
bedöma om åtgärderna gett avsedd effekt eller om kritiken/rekommendationerna 
kvarstår. Granskningarna av året blir klara efter granskningen av 
stadsledningskontorets bokslut och årsrapport och därefter stadens årsredovisning. 
Stadsledningskontoret återkommer därefter i delårsrapporter och eventuellt förslag 
till yttrande till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag. 

5.3 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

  Period 

Belopp i mnkr Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikel
se 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Hela Kommunledningen      

Intäkter 144,0 169,1 -25,1 176,5 192,5 

Kostnader -479,0 -564,9 85,9 -530,1 -535,7 

Kommunbidrag 366,6 366,6 0,0 389,4 370,6 

Kommuninterna bidrag 0,2 29,2 -29,0 0,0 0,0 

Resultat 31,8 0,0 31,8 35,8 27,5 

      

SLK      

Intäkter 39,6 43,3 -3,7 58,0 53,4 

Kostnader -284,8 -341,9 57,1 -326,2 -309,0 

Kommunbidrag 269,5 269,5 0,0 293,9 276,6 

Kommuninterna bidrag 0,2 29,2 -29,0 0,0 0,0 

Resultat 24,4 0,0 24,4 25,8 21,0 

      

Politisk verksamhet      

Intäkter 0,4 0,0 0,4 0,4 1,2 

Kostnader -90,1 -97,1 7,0 -85,9 -88,9 

Kommunbidrag 97,1 97,1 0,0 95,5 94,1 

Resultat 7,4 0,0 7,4 10,0 6,5 

      

Övrig verksamhet      

Intäkter 74,9 85,9 -11,0 84,2 89,7 

Kostnader -74,9 -85,9 11,0 -84,2 -89,7 
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Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Personal- och 
kompetensförsörjning      

Intäkter 29,0 40,0 -11,0 33,9 48,2 

Kostnader -29,0 -40,0 11,0 -33,9 -48,2 

Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Personal- och 
kompetensförsörjning      

Insatsområden      

Bemanning -3,9 -5,3 1,4 -4,7 -9,0 

Kompetensutveckling förskola -1,5 -2,3 0,8 -1,9 -3,0 

Kompetensutveckling skola -3,3 -3,7 0,4 -4,2 -3,6 

Kompetensutveckling 
äldreomsorg/hälso- och sjukvård -5,3 -6,6 1,3 -6,4 -7,5 

Kompetensutveckling 
IFO/funktionshinder -8,6 -12,9 4,3 -9,8 -9,5 

Övrig kompetensutveckling 0,0 -0,1 0,1 -0,6 -2,6 

Chefsförsörjning -3,4 -5,0 1,6 -3,1 -6,8 

Leda, samordna och följa upp 
personalpolitiken -2,9 -4,0 1,1 -3,2 -6,2 

Summa -29,0 -40,0 11,0 -33,9 -48,2 

Kommunstyrelsens budget 2021 innehåller en fördelning av den ekonomiska 
ramen på 366,6 mnkr på de två delar som utgör kommunstyrelsen, det vill säga 
stadsledningskontorets verksamhet och den politiska verksamheten. Budgeten 
innehåller även ett avrop från de kommuncentrala posterna på 29,0 mnkr för 
LOV3. 

Kommunstyrelsens resultaträkning innehåller också anslag och 
samordningsuppdrag som 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. 

Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott på 31,8 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget med 31,8 mnkr. Den 
huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (24,4 mnkr) och 
överskott från den politiska verksamheten (7,4 mnkr). Nedan redogörs för de 
huvudsakliga orsakerna till detta överskott. 

Stadsledningskontorets verksamhet  

Resultatet för stadsledningskontoret uppgår till 24,4 mnkr med en positiv avvikelse 
gentemot budgeten med 24,4 mnkr. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen 
på personalvakanser under perioden. Ersättningsrekryteringar tar tid och gapet 
mellan att en medarbetare eller chef slutar till att en ny är på plats leder till lägre 
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kostnader för kontoret under den perioden. 

Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att skjuta fram införandet av en strategisk 
planeringsfunktion under stadsledningskontoret och att lyfta frågan igen i 
kommunstyrelsen under hösten 2022. Beslutet innebär ett överskott eftersom 
budgeten fortfarande finns hos stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret har under året avropat 3,3 mnkr från de kommuncentrala 
posterna gällande LOV3. Att avropet är lägre än budgeterat beror på att 
kostnaderna inte har upparbetats som budgeterat. Detta beror bland annat på den tid 
som processen med ansökningar om LOV3-områden samt upphandlingsprocessen 
har tagit i anspråk. 

Politisk verksamhet  

Resultatet för den politiska verksamheten uppgår till 7,4 mnkr med en positiv 
avvikelse gentemot budgeten med 7,4 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras i 
huvudsak av personalvakanser hos politiska sekreterare samt av att kostnaderna 
inte har upparbetats som budgeterat gällande kommunfullmäktiges 
representationsverksamhet. Orsaken till det sistnämnda är pandemins påverkan på 
bokningarna för representationsverksamheten. 

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster)  

Intäkter och kostnader uppgår till 29,0 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 11,0 mnkr jämfört med budget (40,0 mnkr). Avvikelsen beror på inställda 
aktiviteter och att fysiska utbildningar inte har kunnat hållas på grund av pandemin. 
Posten bidrar till avvikelse vid jämförelse med budgeten men påverkar inte 
resultatet. 

Fackliga förtroendemän (faktureras)  

Intäkter och kostnader uppgår till 72,7 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 10,6 mnkr jämfört med budget (83,3 mnkr). Avvikelsen beror på ändrade rutiner 
hos fackliga förtroendemän. Posten bidrar till avvikelse vid jämförelse med 
budgeten men påverkar inte resultatet. 
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1 Inledning 
Formatet för första barnbokslutet i Göteborgs Stad är att nämnder och bolag gör en 
nulägesanalys för att ge en bild av var den egna verksamheten står i förhållande till 
barnkonventionen. Syftet är att synliggöra utvecklingsområden och förbättringsområden 
i verksamheten. Nulägesanalysen ska bifogas årsrapporten som en bilaga. 
Stadsledningskontoret gör en sammanställning av boksluten inom ordinarie 
uppföljningsprocess för att följa vilka förflyttningar som görs i Göteborgs stad för att 
barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Sammanställningen återredovisas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Stadsledningskontorets breda uppdrag innebär att i stort sett samtliga frågor berör barns 
rättigheter, indirekt och/eller direkt. Barn i alla åldrar påverkas, liksom barn ur olika 
utsatta grupper, diskrimineringsgrunder, geografi och socioekonomi. 
De utredningar och beredningar som görs berör medborgarna och därmed barnen som 
grupp. Det kan exempelvis handla om detaljplaneärenden, infrastrukturprojekt, 
trygghetsfrågor, utbildningsfrågor och organisationsförändringar. I beredningen igår att 
beakta barnperspektivet samt att bedöma när barnets rättigheter ska beaktas särskilt. 
Samordningen av Göteborgs Stads strategiska planering, uppföljningsarbete samt 
uppsikt över stadens verksamheter berör medborgarna och därmed barnen som grupp. 
Viss uppföljning påverkar barnen mer direkt som exempelvis utbildningsfrågor och 
trygghetsfrågor medan andra påverkar mer indirekt som stadsutvecklingsfrågor. 
I finansverksamheten och stiftelseverksamheten finns tydliga riktlinjer som pekar på att 
placeringar bara får göras i bolag som följer kraven i de internationella konventioner 
som Sverige undertecknat och här är barnkonventionen en av de konventioner som 
måste beaktas. 
I stadsledningskontorets uppdrag att driva och stimulera utveckling av stadens 
verksamheter sätts fokus på barns rättigheter, till exempel vid framtagande och 
implementering av styrande dokument. Hela det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande området inklusive arbetet för att motverka organiserad brottslighet 
har påverkan på barns rättigheter och möjligheter både direkt och indirekt. 
I arbetet med att driva utveckling i samhällsövergripande frågor påverkas barns miljö 
och livsvillkor i stor utsträckning. 
Ungdomsfullmäktiges verksamhet riktar sig direkt till och drivs av barn och unga och 
en stor del av Levande Historias insatser riktas direkt till barn och ungdomar till 
exempel finansiering av studieresor eller satsningar inom grundskolan. 
Stadsledningskontoret håller även återkommande LVU - utbildningar för 
socialnämnderna där barnkonventionen finns med och det kan komma in tips via 
visselblåsarfunktionen som påverkar barn direkt. 
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2 Icke diskriminering 
➢ På vilket sätt används kunskap om barn, samt statistik och annan kvalitativa 
data systematiskt i analyser, beslut och uppföljning för att säkra icke 
diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna? 
Kunskap om barn används i utredningar och visas primärt i den sociala dimensionen om 
inte ärendet direkt berör barn. Kvantitativa data saknas i stor utsträckning vad gäller 
flertalet diskrimineringsgrunder vilket gör det svårt att hitta statistik om barn utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Befintliga data är oftast uppdelade på kön och ålder. Ibland 
finns data utifrån etnisk härkomst och funktionsnedsättning men dessa är främst på 
nationell nivå och lokala data saknas med få undantag. Detta ställer krav på att kunskap 
inhämtas på annat sätt för att inte barn ska exkluderas/riskera diskriminering. I vissa 
ärenden finns underlag i form av barnkonsekvensanalyser från nämnder vilka ibland 
brister genom att de inte utgår från barns olika förutsättningar. Detta riskerar att 
osynliggöra barn utifrån olika minoritetsperspektiv. 
Kunskap om barn inhämtas även genom dialoger med kommunstyrelsens råd och 
civilsamhällets organisationer i de fall behovet uppmärksammats och genom personer 
inom organisationen som har kunskap om olika diskrimineringsgrunder. En funktion 
med särskild roll är Funktionshinderombudsmannen som för 2021 genomfört en 
basmätning där underlag redovisas ur ett barnperspektiv. Ett exempel på rådens roll är 
Sverigefinska rådet, som utifrån statistik har kunnat konstatera att det torde finnas ett 
större behov av modersmålsundervisning i finska än vad som bedrivs idag. Detta har 
initierat riktade informationskampanjer i finska dagstidningar och radiokanaler om 
rätten till modersmålsundervisning. 
I uppföljningen försöker kontoret belysa barnperspektivet och ta fram nyckeltal och 
indikatorer som hjälper till att analysera effekterna som stadens verksamheter leder till 
för barnen. Uppföljningen av stadens program för jämlik stad har målområden som 
berör barn och här följs de indikatorer som finns i programmet på ett systematiskt sätt. 
Kontoret arbetar även med att bryta ner kommunfullmäktiges budgetmål och indikatorer 
där det är möjligt för att kunna analysera och följa upp ur ett barnperspektiv. Den 
kvalitativa uppföljningen behöver dock utvecklas då den kvantitativa data inte belyser 
barn utifrån olika diskrimineringsgrunder och minoritetsperspektiv.  
I arbetet med centrala lägesbilder till kommunstyrelsen om det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet uppmärksammas barn och ungas situation. Rapportering 
sker till kommunstyrelsen avseende trygghet i skolan samt trygghet på vägen till 
fritidsaktiviteter. Även rapportering avseende annan styrinformation som på längre sikt 
kan ha en påverkan på området trygghet och brottslighet rapporteras. Exempel på det är 
godkända betyg i skolan samt trygghet i bostadsområden för barnens föräldrar. 
Ovanstående information kombineras med prognoser för befolkningsutveckling av barn 
och unga. Syftet med rapporteringen är att ge styrinformation till kommunstyrelsen i 
beslutsunderlag för att barn och unga ska få likartade möjligheter till en trygg uppväxt. 
Då kvantitativa data saknas i stor utsträckning vad gäller flertalet 
diskrimineringsgrunder finns det blinda fält på grund av avsaknad av statistik eller bra 
metoder för att direkt inhämta barns åsikter i frågor. Förutom SOM-undersökningen där 
barn mellan 16–18 år är med samt skolenkäten och fritidsvaneundersökningen som 
omfattar barn i åk 2, 5 och 9 samt gymnasiet år 2 går det i de flesta fall inte att urskilja 
statistik utifrån de flesta av diskrimineringsgrunderna. Men även i dessa enkäter saknas 
data utifrån flertalet diskrimineringsgrunder. Vi tänker ofta på barn som en homogen 
grupp istället för att tänka på att barn är olika och har olika förutsättningar och behov. 
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3 Barnets bästa 
➢ På vilket sätt redovisas och analyseras konsekvenser och effekter av beslut som 
påverkar olika barn direkt eller indirekt? 
Bedömningen utifrån barnkonventionen ska framgå av den sociala dimensionen i 
tjänsteutlåtanden och bedömningar görs avseende konsekvenser för barn som grupp 
eller inom olika grupper. Utredningarna visar inte konsekvenser för det enskilda barnet. 
En explicit bedömning av barnets bästa görs sällan men ofta berörs barn utifrån 
geografi, socioekonomi eller någon av diskrimineringsgrunderna. Kompetensutveckling 
för att göra bättre bedömningar sker kontinuerligt. Som stöd finns ett antal frågor i 
mallen för tjänsteutlåtande samt kollegor som bistår i bedömningar. Det finns även 
nationellt stöd på intranätet om barnrätt. 
I planerings- och uppföljningsprocessen förmedlas styrinformation till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kring effekter och konsekvenser av fattade 
beslut eller utförd verksamhet ur ett barnperspektiv. Det kan vara i uppföljning av 
styrande dokument som program och planer eller uppföljning av nämnder och styrelsers 
verksamhet som förmedlas via uppföljningsrapporter eller återrapportering av uppdrag 
som påverkar barn. 
Det finns en tydlig koppling mellan denna artikel och artikel 2 om ickediskriminering. 
Genom att utveckla uppföljningen till att inkludera fler diskrimineringsgrunder kan vi 
också analysera och återrapportera på vilket sätt barnens bästa har beaktats samt viktiga 
händelser och beslut som tagits under året som gått.  
Även i de centrala lägesbilderna inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet redovisas och analyseras konsekvenser och effekter av beslut som påverkar olika 
barn direkt eller indirekt. 
Dessutom sker redovisning inom ramen för verksamheterna, Levande historia, 
Ungdomsfullmäktige, Jämlik stad samt i ett juridiskt perspektiv följs praxis på området. 
Flera kompetenser behöver ofta samarbeta i olika insatser, projekt och processer för att 
genomgående säkra barnperspektiv, barns perspektiv och barnrättsperspektiv. Särskild 
uppmärksamhet kring hur en insats kan påverka olika barn direkt och indirekt bör ägnas 
inför start av nya uppdrag och vid större vägval, vilket ännu inte blivit ett systematiskt 
arbetssätt. Det är många perspektiv som ska beaktas i förvaltningens arbete, men 
införandet av just barnbokslut kommer de närmaste åren ge Göteborgs Stad ett tydligt 
verktyg för att följa att vi säkerställer stärkta rättigheter för de barn som mest behöver 
det.  
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4 Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
➢ På vilket sätt medverkar nämnd/styrelse direkt/indirekt till att stödja alla barn i 
att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar? 

➢ Finns det strukturer för intern/extern samverkan så att varje barn får sina 
rättigheter tillgodosedda? 
I stort sett samtliga utredningar berör barns rätt till liv, överlevnad och utveckling i 
någon utsträckning. Stadsledningskontoret bistår med en allsidig utredning och 
beskriver hur ärendet påverkar barn innan beslut fattas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Struktur för samverkan är primärt med kommunstyrelsens råd och 
ungdomsfullmäktige. Det finns även intern samverkan på stadsledningskontoret genom 
exempelvis barnrättsgruppen.  
All uppföljning som belyser barns förutsättningar, rätt till liv, överlevnad och utveckling 
påverkar indirekt och/eller direkt då lägesbeskrivningen gör situationen känd och 
därmed möjlig att utveckla och förändra. Utredningar och uppföljning behöver 
utvecklas för att inkludera fler diskrimineringsgrunder. 
En del i av stadsledningskontorets arbete syftar till att barn ska känna sig trygga och inte 
heller hamna i kriminella och våldsbejakande miljöer. Exempelvis samordnar kontoret 
samverkan mellan olika myndigheter för att försvåra för kriminell verksamhet och 
organiserad brottslighet där fokusområden bland annat är avhopparverksamhet, otillåten 
påverkan och våldsbejakande extremism. Arbetet sker långsiktigt och strukturellt och 
påverkar i många fall också barn. Kontorets kontrollverksamhet av oegentligheter inom 
ramen för skolverksamhet bidrar till barns rätt till en trygg och bra skolgång. Genom 
insatser mot hedersproblematik bidrar kontoret till att barn inte ska hindras att träffa och 
umgås med vem de vill och genom kompetenshöjande insatser verkar 
stadsledningskontoret till att barn i riskzon för att utveckla kriminellt beteende inte blir 
indragna i destruktiva miljöer. 
Stadsledningskontoret ansvarar för samordning och koordinering av övergripande 
frågor som berör flera nämnder och styrelser, till exempel kartläggning av otrygga 
platser samt att ta fram styrande dokument och gemensamma processer som bland annat 
syftar till att alla barn ska vara trygga och inte utsättas för någon form av brott.  Om 
kontoret i uppdraget får in information om att exempelvis sporthallar tagits över av 
kriminella vilket resulterar i att barn och unga inte vågar vara där, behöver vi lyfta det. 
I frågor om psykisk hälsa representerar stadsledningskontoret Göteborgs Stad i den 
länsgemensamma styrgruppen och samordnar stadens satsningar utifrån statsbidrag för 
psykisk hälsa. I det arbetet finns en operativ styrgrupp inriktad på satsningar för barn 
och unga, vilket riktat medel till lokala uppföljningar och att utveckla stadens arbete 
med att göra barn mer delaktiga i sina egna utredningar.  
Stadsledningskontoret arbetar även för att motverka välfärdsbrott för att 
välfärdssystemet ska vara intakt och ge det stöd som barn och unga kan behöva. 
Välfärdssystemet är en del av att ge barn och ungdomar lika livsvillkor och har 
avgörande betydelse för socioekonomiskt utsatta grupper. 
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5 Barns rätt till delaktighet 
➢ Vilka arbetssätt och rutiner finns för att inhämta barns åsikter inför strategiska 
beslut som rör barn? 
Stadsledningskontoret för dialoger med ungdomsfullmäktige om förutsättningar för 
samordning med bibehållna intentioner för program och planer inom folkhälsa, 
jämlikhet och mänskliga rättigheter när ärenden har bedömts vara relevanta för barn, 
men det är en utvecklingsfråga att involvera ungdomsfullmäktige i fler ärenden 
eftersom det ökar kvaliteten på underlaget. Det finns en föreställning om att många 
frågor är för komplexa att involvera barn i, vilket ofta kan förklaras med ovana från 
tjänstepersoners sida. Barns åsikter inhämtas även via befintliga lokala enkäter, 
brukarrevisioner, lokala medborgardialoger som genomförts inom andra verksamheter 
samt nationella undersökningar däribland Barnombudsmannen och BRIS. Som stöd 
finns även civilsamhället eller kommunstyrelsens råd när barn görs delaktiga i 
ärendeprocessen. 
Att arbeta uppsökande med barns delaktighet tar mycket tid i anspråk och bedömningar 
behöver ske i vilka ärenden det ska prioriteras. 
Denna artikel hänger ihop med artikel 2 om ickediskriminering och utvecklingsområdet 
kring den kvalitativa uppföljningen för att barn som normalt inte gör sin röster hörda 
också får möjlighet att bli delaktiga i de frågor som berör dem gäller även denna artikel. 
I arbetet med barnrättsplanen ska samverkan ske med ungdomsfullmäktige för att 
inhämta deras synpunkter på resultaten som sammanställningen av barnboksluten visar. 
Dialog kan även hållas med kommunstyrelsens råd och civilsamhällets /röstbärande 
organisationer om resultaten av kommunstyrelsens uppföljning av barnboksluten. 
Ungdomsfullmäktige har varit och är en referensgrupp för det trygghetsskapande arbetet 
i olika sammanhang. Till exempel har de varit med i olika steg under hela processen 
gällande framtagande av nytt trygghetsskapande och brottsförebyggande program under 
2021. 
Ungdomsfullmäktige är också med i beredningsnätverket för Göteborgs Stads 
trygghetsråd och har möjlighet att komma med input i de frågor som trygghetsrådet 
hanterar och som blir styrinformation till kommunstyrelsen. 
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6 Barnkonventionens övriga artiklar 
➢ Vilka övriga artiklar har ni identifierat som är tillämpliga på just er 
verksamhet och hur ser arbetet ut utifrån de artiklarna idag? (kortfattat) 
En stor del av konventionens artiklar berörs i utredningarna, beroende på vilken typ av 
verksamhet våra ärenden berör. Artikel 17 innebär att barnet har rätt till information 
vilket bör beaktas när ärenden skrivs och de kommuniceras i staden, bland annat genom 
goteborg.se. Att beakta är även artikel 5, som innebär att vårdnadshavarna har det 
yttersta ansvaret för barnets rättigheter tillgodoses. Om de beslut som fattas blir tydliga 
för vårdnadshavare kan dessa bistå barnets med att få informationen. Inom juridiska 
området kan hela barnkonventionen bli aktuell beroende på vilken fråga det gäller. 

• Artikel 16 – Insatser mot hedersproblematik bidrar till att barn inte ska hindras 
att träffa och umgås med vem de vill. 

• Artikel 19 – Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete handlar bland 
annat om att ingen, varken barn eller vuxna ska behöva utsättas för någon form 
av våld. Under året som gått har kontoret även undersökt möjligheterna för 
Göteborgs Stad att utveckla metoder för att arbeta med digital trygghet och 
säkerhet. 

• Artikel 23 - I Funktionshinderombudsmannens uppdrag och i Programmet för 
delaktighet finns det angivet att ha ett barnrättsperspektiv utifrån 
barnkonventionen samt konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (artikel 7) för att säkerställa att barn med 
funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter på lika villkor som andra barn. 

• Artikel 28–29 och 31 – Insatser mot hedersproblematik och andra förtryckande 
strukturer bidrar till att barn fullt ut ska få delta i det skola och fritid har att 
erbjuda både i form av utbildning och annat, till exempel att lära sig simma och 
cykla. Trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser utifrån både social 
och situationell prevention ökar möjligheterna för barn att kunna tillgodogöra 
sig utbildning och ta del av utvecklande fritidsaktiviteter. 

• Artikel 30 – Barn har rätt att använda sitt eget språk (med särskilt stöd för barn 
ur minoriteter) samt rätt att utöva kultur (31) samt yttrandefrihet (13) 

• Artikel 37 – Insatser gällande återvändare från konfliktmiljöer bidrar 
avdelningen till att barn kan få goda möjligheter att växa upp i ett demokratiskt 
samhälle. 

• Artikel 38 – Arbete med att motverka våldsbejakande extremism och 
radikalisering bidrar till att barn inte rekryteras till extremistiska miljöer.  
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Inledning 

Stadsledningskontoret har sedan 2020 uppdrag i budget att kontinuerligt identifiera brottsutsatta 
och otrygga platser. Detta sker i samband med redovisning av delårsrapporter och årsrapport till 
Kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret har under året genomfört tre uppföljningar inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande området.  Den första uppföljningen och centrala 
lägesbilden rapporterades till kommunstyrelsen i januari 2021.  

Stadsledningskontoret vill framhålla att rapporteringen visar på en positiv förflyttning inom området. 
Det systematiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver dock intensifieras 
ytterligare av stadens förvaltningar och bolag. 

Stadsledningskontoret kommer i den centrala lägesbilden översiktligt redogöra för förvaltningar och 
bolags rapportering för det systematiska arbetet som bedrivs och den kartläggning av otrygga platser 
i stadsrummet som redovisas. Vidare kommer utvecklings- och förbättringsområden att lyftas fram 
som stadsledningskontoret kommer att återkoppla till förvaltningar och bolag i samordningen av det 
fortsatta arbetet. 

Den enskilda faktor som har störst betydelse enligt den rapportering som gjorts av förvaltningarna 
och bolagen för otryggheten i Göteborg är den öppna försäljningen och användningen av narkotika.  
De som öppet säljer narkotika i stadsrummet styr direkt och indirekt göteborgarens vardagsliv. 
Användningen av narkotika har en inverkan på den enskilde göteborgarnas livskvalitet genom 
påverkan på vardagslivet i form av otrygghet och ohälsa. Pengar från den organiserade 
brottslighetens försäljning av narkotika ger förutsättningar för den organiserade brottsligheten att 
investera i lagliga verksamheter samt ytterst skapa en maktposition i Göteborgssamhället.  

Anmälda brott under 2021 var enligt polisen i Göteborg 106 913, det innebär en minskning med 7% 
jämfört med 2020.  Anmälda brott är inte likställt med bekräftade brott.  

Ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete   

Göteborg ska vara en trygg och säker stad för den som lever, verkar och vistas här. Alla ska ha ett 
vardagsliv som inte begränsas på grund av oro att utsättas för brott. Uppgiften att öka tryggheten i 
staden är ett ansvar som åvilar alla nämnder och styrelser. För att nå framgång behöver det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet bedrivas inom den ordinarie verksamheten i 
förvaltningar och bolag. Det innebär ett medvetet förhållningssätt och perspektiv som bör vara 
integrerat i stadens samtliga verksamheter.  

De trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som staden vidtar behöver påverka 
utvecklingen både på längre och kortare sikt. Kärnverksamheter som främjar utvecklingen på lång 
sikt i form av till exempel skola, fritid och att befolka platser i staden behöver kompletteras med 
trygghetsskapande åtgärder i form av exempelvis ökad bevakning, riktade åtgärder mot ungdomar i 
riskzonen samt fysiska åtgärder såsom belysning.  

Ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetes främsta uppgifter är att minska oron och 
risken för att utsättas för brott och därmed öka tryggheten för göteborgaren. Särskilt viktigt är de 
platser som är av betydelse i göteborgarens vardagsliv samt vägen till och från dessa platser. 
Exempel på sådana platser är bostadsområden, lokala torg, hållplatser, samlingsplatser, skolområden 
och fritidsanläggningar. Framtidskoncernen har genom sitt uppdrag att Göteborg inte ska ha några 
särskilt utsatta stadsdelar 2025 tagit ett helhetsgrepp och tydligt resurssatt sitt arbete. 



Ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete sker i samverkan med polisen. 
Det samarbetet kommer att regleras genom den centrala samverkansöverenskommelsen som är 
under revidering. 

Förvaltningar och bolags systematiska trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

De flesta av stadens förvaltningar och bolag har olika former av systematik för att samla in 
information kring otrygghet och brottslighet. Insamlingen av informationen kan ske antingen genom 
att man får information från andra förvaltningar eller att man på egen hand hanterar insamlingen av 
information. 

Socialförvaltningarna och Idrotts- och föreningsförvaltningen har definierade heltidstjänster för det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, för övriga ingår uppdraget som del i 
säkerhetsarbetet eller som del i annan tjänst. 

Socialförvaltningarna har utvecklade former av systematik och beskriver att arbetet bedrivs utifrån 
Trygg i-modellen men att modellen har utvecklingsområden. Även ”Effektiv samordning för trygghet” 
(EST) används som metodik. Alla socialförvaltningar har ett pågående utvecklingsarbete inom ramen 
för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

Rapporteringen visar att förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
har vissa resurser avsatta för ett övergripande och verksamhetsstödjande trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete integrerat med förvaltningarnas säkerhetsarbete. Det mesta av det 
dagliga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet sker dock ute i verksamheterna inom 
ramen för rektorernas grunduppdrag.  

Grundskoleförvaltningen arbetar bland annat med trygga vägar till och från skolan, samt skolmiljön 
inomhus och utomhus. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med elevinflytande och skalskydd. 
Samverkan med andra förvaltningar och bolag sker vid skolorna på Skånegatan samt Lindholmen. 

Fastighetskontoret har med trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter vid fysisk planering 
i staden. De deltar aktivt i olika former av platssamverkan samt andra former av trygghetsskapande 
åtgärder. 

Det systematiska arbetet med de fysiska aspekterna sker genom Stadsbyggnadskontorets sociala 
konsekvensanalyser (SKA) i arbetet med planprogram och detaljplaner. 

Park- och naturförvaltningen och Trafikkontorets arbete för ökad trygghet bygger bland annat på 
uppgifter från och samverkan med socialförvaltningarna. Trygghetsfrågan finns med i planeringen 
inom förvaltningarnas avdelningar då den fysiska miljön spelar stor roll för arbetet med att skapa 
trygghet. Park- och naturförvaltningen framhåller att åtgärder som vidtas behöver stöd i forskning 
samt att stadens arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna bidra ytterligare i det situationella 
arbetet. 

Arena för trygghet är ett samarbete och prioriteringsforum mellan socialförvaltningarna och de 
tekniska förvaltningar, främst Park- och naturförvaltningen samt Trafikkontoret.  
Socialförvaltningarna har i detta forum en möjlighet att lyfta fram de trygghetsskapande 
förbättringsbehoven i stadsmiljön som uppmärksammats. För att utveckla och effektivisera det 
trygghetsskapande arbetet i stadsmiljön behöver ytterligare förvaltningar och bolag som har ansvar 
för stadsmiljön aktiveras och avsätta resurser för det gemensamma trygghetsskapande arbetet i 
staden. 

Idrotts- och föreningsförvaltningens trygghetsprocesser och samordnade insatser inom området hålls 
ihop av en utsedd funktion inom avdelning anläggning. En utsedd trygghetssamordnare finns som 



arbetar mer operativt med frågor rörande trygghet- och brottsförebyggande arbete kopplat till 
förvaltningens anläggningar, framförallt i samverkan med de fyra socialförvaltningarna. 

Kulturförvaltningen samt Demokrati och medborgarservice har ingen samordnande funktion för det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Det förebyggande såväl som det operativa 
arbetet görs ute i respektive verksamhet som exempelvis bibliotek och medborgarkontor. Deras 
trygghetsarbete bygger på samverkan med övriga lokala aktörer. 

Lokalförvaltningen arbetar med riskinventeringar för det skadeförebyggande arbetet som kan bidra 
till trygghetsfrämjande och brottsförebyggande effekter. Förvaltningen kommer under 2022 
rekrytera en säkerhetssamordnare där trygghet blir en del av ansvaret i befattningen.  

Försäkrings AB Göta Lejon arbetar med riskbedömningar av fastigheter i skadeförebyggande syfte, 
men även genom att sprida kunskap om olika riskområden. Även om det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande området inte primärt är i fokus så har bolaget belyst ämnet i dessa 
sammanhang. Göta Lejon ser en möjlighet att utöka riskbedömningen som en del i förvaltningarnas 
trygghetsarbete men då behöver kunskapen och samarbetet med förvaltningarna öka. Göta Lejon 
lyfter fram att deras riskbedömningar skulle kunna prioriteras högre och användas mer i det löpande 
arbetet. Göta Lejon menar att om arbetet ska utvecklas så bör det ske i samverkan med mottagande 
organisation. 

Bolagen inom Göteborgs stads kollektivtrafik AB har trygghet för resenärer och medarbetare högt på 
sin agenda. Bolagen arbetar bland annat med hållplatser, registrerar och anmäler ordningsstörningar, 
har trygghetsvärdar, kameraövervakning, genomför enkäter om trygghet med resenärer och 
medarbetare. De deltar i samarbetsmodellen samordning trygghet i kollektivtrafiken (STK) som drivs 
av Västtrafiks säkerhetsavdelning.  

Inköp -och upphandlingsförvaltningen är inköpscentral för stadens förvaltningar och bolag och där är 
leverantörskontroll och uppföljning en viktig del. Vissa avtalsområden och branscher inom 
inköpsområdet har definierats som riskområden.  Det finns flera utvecklingsområden för att minska 
riskerna för osund konkurrens vid inköp. 

Flera förvaltningars systematiska trygghetsarbete ligger inom ramen för projektet osund konkurrens 
samt i arbetet mot otillåten påverkan. 

Framtidskoncernen har ett större pågående arbete för koncernens utvecklingsområden att öka 
tryggheten och minska brottsligheten. Bolaget har en strategi som bygger på analys, kunskap och 
medarbetares delaktighet.  Man har inrättat en superförvaltning som innehåller insatser bland annat 
i form av: Trygghetssäkra fastigheter, trygghetsvärdar och andra medarbetares närvaro sju dagar i 
veckan och nolltolerans mot kriminell verksamhet.  

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, Liseberg, Got Event och bolagen inom Göteborgs Stads 
kollektivtrafik är övriga bolag som redovisar ett systematiskt trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete med fokus på befolkningen/kunder. Övriga bolags arbete handlar främst 
om säkerhet för sin personal, otillåten påverkan och skydda sina tillgångar.  

Flertalet av förvaltningarna deltar varje vecka i stadens och polisens gemensamma 
“torsdagskonferens”. Där rapporteras och delas information om händelser och social oro i staden. 

Otrygga platser 

I den centrala lägesbilden för december 2020 redovisades 150 platser som otrygga av förvaltningar 
och bolag. Främst redovisades skolområden, lokala torg, bostadsområden och hållplatser.  I 
lägesbilden för december 2021 redovisas 157 platser som otrygga. I 2021 års sammanställning är 



bilden likartad.  Nytt för 2021 års mätning är att Idrotts- och föreningsförvaltningen har bidragit i 
sammanställningen.  Årets sammanställning tillgodoser även ett behov av fördjupad styrinformation 
avseende tidsintervall, grupper som känner sig otrygga, orsaker till otryggheten och vilken effekt det 
har för göteborgaren. 

Stadsledningskontoret har i samarbete med ett urval av stadens förvaltningar tagit fram en 
översiktlig kartläggning av otrygga platser 2021. Detta ger en möjlighet att ge en första översiktlig 
bild av de platser som förvaltningar och bolag definierar som otrygga.  Det finns skillnader i 
rapportering beroende på olikhet i systematik och behov finns av en stadengemensam process för 
att minska antalet otrygga platser. Det är därför svårt att jämföra antalet otrygga platser mellan de 
fyra stadsområdena. Typer av platser och orsaker till otrygghet är dock analyserbart och jämförbart. 
Stadsledningskontoret kommer i det fortsatta arbetet att verka för att arbetet utvecklas och 
förbättras inför kommande rapporteringar.  

Främst är de otrygga platserna anläggningar som riktar sig barn och unga i staden. Det är till exempel 
idrottsanläggningar, förskole- och skolområden samt lokala torg. Bland dessa otrygga platser 
omfattas även vägen till och från dem. Platserna ligger avlägset från andra delar av bostadsområdet 
och lokalerna har stora utomhusytor. Det främst mellan klockan 16.00- 00.00 som otryggheten 
förekommer.  

Nedan är en sammanställning av antalet otrygga platser i eller omkring idrottsanläggningar och skol- 
och förskoleområden, runt lokala torg och i eller omkring parker i stadsområdena som identifierats.  

Stadsområde Otrygga platser i 
eller omkring 
idrottsanläggning    

Otrygga platser 
på skol- och 
förskole områden 

Otrygga 
platser runt 
lokala torg 

Otrygga 
platser i eller 
omkring 
parker 

Centrum 9 7 9 7 
Nordost 12 6 7  
Hisingen 10 11 8  
Sydväst 4 3 2  
Summering otrygga platser 35 27 26 7 

 

Otrygghet är ett begrepp som omfattar många omständigheter i göteborgarens liv. Otrygghet kan 
bero på allt från trafiksituationer och belysning till rädslan för att utsättas för brott eller att ha blivit 
utsatt för brott Stadsledningskontoret har identifierat behovet av en fördjupad analys av de olika 
otrygga platserna och en systematisering av informationen och kommer att arbeta vidare med det 
utvecklingsarbetet. Föreliggande sammanställning kommer att ligga till grund för det fortsatta 
budgetuppdraget 2022 som kommunstyrelsen fått från kommunfullmäktige ”Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att samordna och leda arbetet för att minska otryggheten vid stadens torg, 
kollektivtrafikknutpunkter och samlingspunkter”. 
 
Enligt uppgifter från Polisen avseende år 2021 så minskade anmälningarna hos polisen rörande våld i 
den offentliga miljön. Minskningen mellan 2021 och 2020 var 13% och pandemin har en stor 
påverkan på den utvecklingen. (Källa: Polismyndigheten) 
 
Räddningstjänstens rapportering av händelser med koppling till eventuell social oro visar att 
bilbränder förekommit vid 50 tillfällen.  

  



 

Analys av de otrygga brottsutsatt platserna 

Försäljning och användning av narkotika är de enskilt största faktorerna som påverkar otryggheten 
och brottsligheten på de redovisade platserna.  Orsak till otrygghet uppges främst vara att ”Brottslig 
verksamhet förekommer på platsen” och ”Otrygghetsskapande samling av personer” finns på 
platsen.  

Narkotikabrott är ett problem som ofta och återkommande lyfts fram i stadsområdenas lägesbilder. 
Narkotikabrott genererar även annan brottslighet, som till exempel stölder och våld. Det finns också 
kopplingar mellan narkotikabrottslighet och grov organiserad brottslighet. 

Att kraftsamla stadens resurser på de faktorer som har påverkan på att minska försäljning och 
användning av narkotika kommer att ha en positiv påverkan på tryggheten i staden. Åtgärder för att 
öka tryggheten på dessa platser måste utarbetas av de organisationer som verkar på eller omkring 
platsen för att en kunskapsbaserad lägesbild med åtgärdsplan ska kunna fastställas för platserna.    

Ett flertal förvaltningar och bolag framhåller vikten av att befolka platser som en av de strategier som 
används för att öka tryggheten. Grundskoleförvaltningen lyfter fram skolan ”mitt i byn” som ett 
begrepp. 

Framtidenkoncernen och Grundskoleförvaltningen, har under hösten 2021 startat upp ett 
gemensamt projekt, ”Lights On”. Ett projekt som innebär att skolans lokaler ska öppnas utöver 
ordinarie skoltid och bli en mötesplats med aktiviteter som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång 
och får en aktiv fritid. Mötesplatsen ska vara en aktiv del i arbetet med områdesutveckling. 

Kulturförvaltningen lyfter fram vikten av att ha fungerande biblioteksverksamhet på de lokala torgen. 
Man redovisar problem med att droghantering och annan kriminell verksamhet äger rum i 
biblioteken och anslutning till biblioteken. Idrotts- och föreningsförvaltningen redovisar ett stort 
antal av sina anläggningar som otrygga, detta utifrån olika faktorer såsom skadegörelse, samlingar av 
ungdomar med mera. Båda dessa förvaltningar är viktiga utifrån både ett trygghetsfrämjande och ett 
trygghetsskapande arbete i stadens bostadsområden. Dels utifrån att de bedriver en främjande 
kärnverksamhet och dels att besökare bidrar till att öka tryggheten genom att fler vuxna rör sig i 
området. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen har sin kärnverksamhet i de områden i 
staden som har högre grad av otrygghet och som har verksamhet utanför kontorstid. De 
förstnämnda skriver att utmaningarna och utsattheten för deras verksamheter och medarbetare 
orsakas främst av oroligheter i området runt deras anläggningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen 
redovisar vidare att deras medarbetare blir kontrollerade, ibland förföljda eller hotade. Uppgörelser, 
gängbråk samt försäljning och bruk av narkotika sker ofta nära anläggningarna. Kulturförvaltningen 
rapporterar att det är ett återkommande problem att droghantering och annan brottslighet förflyttat 
sig in i deras lokaler. 

En konsekvens för dessa verksamheter och deras medarbetare kan innebära att man tvingas stänga 
eller begränsa öppettiderna på grund av otrygghet/brottslighet vilket kan innebära ett avbräck för att 
öka tryggheten och istället ökar otryggheten i de områden som behöver det som mest. Även effekten 
av stadens främjande aktiviteter bli lägre då vardagslivet för unga begränsas och motståndskraften 
mot att rekryteras till kriminella gäng lägre.  

Socialförvaltningen Hisingen rapporterar att unga känner oro, blir hotade och kontrollerade när de 
rör sig mellan de olika områdena i Biskopsgården och Länsmansgården. 



Polisens brottsstatistik avseende narkotikabrott, våld i offentliga miljöer och rån har en 
överensstämmelse med de otrygga platser som rapporterats i staden. 

Stadsledningskontorets slutsatser och kommentarer efter analys av inkommen rapportering 

Stadsledningskontoret har under 2021 genomfört tre uppföljningar inom det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande området.  Det har skett en positiv förflyttning av engagemanget hos 
förvaltningar och bolag. Det finns även skillnader i aktivitet och åtgärder inom frågeområdet mellan 
stadens organisationer.  

Mer informationsdelning är något som efterfrågas av flera rapporterande enheter. Ett övergripande 
forum som finns där flera av stadens förvaltningar finns representerade är den så kallade 
“torsdagskonferensen” som staden och polisen ansvarar för. Där deltar socialförvaltningarna samt 
andra berörda förvaltningar och bolag. Lokalområdespolisen, Mölndals Stad, Öckerö kommun, 
Partille kommun, VGR, SU, Räddningstjänsten och Västtrafik deltar också i forumet.  Möten hålls 
varje vecka och handlar om aktuella händelser och social oro. Mötena är ett bra forum för att dela 
information och skulle kunna utvecklas till att också omfatta trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. 

En övergripande bedömning är att förvaltningar och bolag behöver fortsätta utveckla sitt arbete för 
att stadens organisationer i lika hög utsträckning ska kunna bidra för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten inom stadens rådighet. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet har som målsättning att alla förvaltningar och bolag löpande bör 
arbeta utifrån den struktur som Trygg-i modellen möjliggör, såsom framtagande av 
kunskapsbaserade lägesbilder, orsaksanalyser och möjlighet att vidta åtgärder och vid behov 
samordna sina åtgärder. Då kommer effekten av stadens samlade trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete att öka. 

Stadsledningskontorets bedömning är att det finns områden som har en avgörande betydelse för 
utvecklingen av stadens arbete för att leva upp till kommunfullmäktiges mål och ambitioner. 

 De områden som stadsledningskontoret identifierat är: 

• Narkotika 
• Göteborgarens ansvar 
• Avsatta resurser i förvaltningar och bolag samt ledning och styrning  
• Kunskap och kompetens 
• Samordning, likhet och gemensamma processer 
• Dela Information och samverkan mellan stadens organisationer  

Narkotika 

Ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete sker i samverkan med polisen. 
Det samarbetet kommer att regleras genom den centrala samverkansöverenskommelsen som är 
under revidering.  

Utifrån den rapportering i den centrala lägesbilden som gjorts av förvaltningarna och bolagen visar 
att den öppna försäljningen och användningen av narkotika har strategisk betydelse för otryggheten i 
Göteborg. Efter att en ny central överenskommelse undertecknats kommer problematiken med 
narkotika, i ett hela-staden perspektiv, lyftas som gemensamt prioriterat område. 



Stadsledningskontoret har uppmärksammat att försäljning av narkotika även sker i stadens 
semioffentliga lokaler, såsom kulturhus, bibliotek och idrottsanläggningar. Utöver problematiken 
med narkotikahantering i och vid stadens anläggningar behöver detta även uppmärksammas på 
vägen till och från de av stadens verksamheter som främjar barn och ungas utveckling såsom 
bibliotek, skolor och fritidsverksamheter. 

De lokala torgen är även utpekade som otrygga platser. Här har näringslivet, fastighetsägare och 
hyresgäster en möjlighet att tillsammans med staden medverka i arbetet med att öka tryggheten 
genom platssamverkan. Stadsledningskontoret har i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, 
bolag, fastighetsägare och Citysamverkan, förstärka tryggheten på stadens torg genom utökad 
bevakning och andra relevanta åtgärder. 

Lokalförvaltningens arbete är viktigt för att öka tryggheten på förskole- och skolområden. Förskole- 
och skolområden är platser som behöver uppmärksammas av i större utsträckning.  Problematiken är 
för omfattande för en enskild rektors uppdrag och lokalförvaltningen kan bidra med särskild 
kompetens genom sitt fastighetsägaransvar. 

Att minska möjligheten till öppen försäljning av narkotika i stadsrummet kan bidra till att minska 
användningen. Men så länge efterfrågan finns kommer försäljningen att förändras och ske i andra 
former. Försäljning och användning av narkotika genererar stora summor pengar för den 
organiserade brottsligheten. Polisen kommer regelbundet i kontakt med köpare av narkotika i alla 
stadens bostadsområden.  

Narkotika i avlopp 

I samarbete med polisen i Göteborg genomförde stadsledningskontoret en mätning av narkotika i 
avloppsvattnet från tre områden i Göteborg.  Mätningar utfördes vid tre specifika pumpstationer i 
Göteborg: en i Bergsjön, en i Hovås och en i Norumsgärde på Hisingen. Mätningarna gjordes i ett 
starkt, ett medel och ett svagt socioekonomiskt område. Områdena skiljer sig åt avseende 
bostadsbestånd och inkomstnivåer. 

Ett mätresultat för staden visade förväntade mönster: THC-nivåerna (Cannabis) ligger förhållandevis 
lika över veckans dagar medan kokain, amfetamin och MDMA (ectasy) ökar över helgen. 
Mätstationerna på Norums gärde och Kosmosgatan visar på relativt likartade värden under veckans 
alla dagar medan mätstationen på Oxledsvägen visar på tydligt stigande värden för cannabis och 
kokain under helgdagarna.  

Noterbart är de höga värden av tramadol som mätstationerna på Norums gärde och Kosmosgatan 
uppvisar samt ökningen av kokain och cannabis för Oxledsvägen och staden som helhet. Som 
jämförelse har Göteborg lägre mätvärden än Stockholm avseende kokain och cannabis men högre 
värden avseende tramadol. Göteborg har högre värden än Malmö avseende kokain, cannabis och 
tramadol. Ett observandum är att mätningarna är utförda vid olika tillfällen. 

För att kunna dra större slutsatser avseende användning av narkotika i staden behövs ytterligare 
mätningar, på fler mätstationer och under fler tillfällen. Dialog pågår med Polismyndigheten kring 
utvecklingsarbete för fortsatta mätningar. 

Göteborgarens ansvar 

Stadsledningskontoret menar att ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete även bör 
omfatta att medvetandegöra den enskilde göteborgarens ansvar. Som att inte understödja olika 
former av brottslighet, de konsekvenserna som kan uppstå för Göteborgssamhället om inte 



göteborgaren följer lagstiftningen kring narkotika eller att inköp av varor och tjänster inte sker mot 
kvitto. Som medborgare kan man göra skillnad beroende på vilka man köper varor och tjänster av. 

Som ett exempel kan den mätning och kartläggning av narkotika i avloppet för tre områden i staden 
nämnas. Den visar att den enskilde göteborgaren kan sägas understödja organiserad brottslighet 
genom att köpa narkotika. Det framkommer även vid polisens tillslag när 745 göteborgare som köpte 
kokain kontaktades. Dessa göteborgare bodde främst på adresser och platser utanför de utsatta och 
särskilt utsatta områdena i Göteborg. 

Organiserad och annan brottslighet söker sig till branscher där det finns möjlighet till ekonomisk 
vinning. Inköps- och upphandlingsförvaltningen lyfter fram följande branscher som riskområden 
utifrån ett inköpsperspektiv som också kan ha samma risker för ekonomisk brottslighet när den 
göteborgaren gör sina inköp av varor eller tjänster: 
 

• byggbranschen 
• restaurang/livsmedelsbranschen 
• städbranschen 
• fordonsserviceverksamhet 

 
Avsatta resurser i förvaltningar och bolag samt ledning och styrning  

Det är viktigt att stadens förvaltningar och bolag aktivt arbetar för att anpassa sin resurssättning så 
att den motsvarar de behov som identifieras. För att få ett mer kraftfullt trygghetsarbete bör det 
byggas på riskbedömningar samt strukturerad och gemensam styrinformation. 
Stadsledningskontoret kommer i det fortsatta utvecklingsarbetet att stötta förvaltningar och bolag i 
att arbeta med styr- och budgetmodeller som skapar ändamålsenliga underlag för prioritering och 
resurssättning. 

Avsaknaden av riskbedömning och gemensam styrinformation försvårar trygghetsarbetet. I vissa fall 
är trygghetsområdet en mindre del i en ordinarie tjänst. I andra fall finns det utpekade funktioner 
eller tjänstepersoner. Stadens organisationer har olika styr och budgetmodeller för det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande området. Budgetering av resurser för trygghetsskapande 
åtgärder varierar. I vissa fall har förvaltningen budgeterat för åtgärder som ska öka tryggheten och i 
andra fall ingår sådana åtgärder i den ordinarie budgeten. En tydligare resurssättning skapar ökade 
möjligheter för ett effektivare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

Rapporteringen visar att ett stort antal av stadens organisationer har en stor förväntan på vad de fyra 
stadsområdena (socialförvaltningarna) ska ansvara för. De förväntar sig att respektive stadsområde 
ska ta initiativ och leda trygghetsarbetet. För att skapa tydlighet i ansvar och roller och rätt 
förväntningar från stadens övriga aktörer har socialförvaltningarna ett pågående arbete med att 
definiera sina ansvarsområden. Arbetet sker i nära samverkan med övriga aktörer. 

I de fall ledning och styrning brister riskerar stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete att vara sårbart då engagemanget får upprätthållas av enskilda tjänstepersoner och riskerar 
att upphöra om tjänsteperson avslutar sin anställning. Gemensamma och fastställda processer för 
stadens samtliga förvaltningar och bolag bedöms vara nödvändiga för att skapa ett långsiktigt 
hållbart trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Göteborg. 

Stadsledningskontorets menar att Göteborgs stad har behov av att ta ytterligare steg framåt i sitt 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom att förvaltningar och bolag löpande 
riskbedömer sina verksamheter utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv 
samt löpande sammanställer styrinformation som är en del av stadens lägesbildsarbete.  



Stadsledningskontoret kommer i det fortsatta arbetet att verka för och stötta förvaltningar och bolag 
i att utveckla metoder för att säkerställa att beslutade åtgärder är byggda på kunskap, är 
orsaksanalyserade och att strukturerad uppföljning sker. 

Kunskap och kompetens 

Stadsledningskontorets uppföljning av förvaltningar och bolag visar att det finns behov av en 
kontinuerlig kompetensutveckling på alla nivåer i organisationen. 

I takt med att frågan om otrygghet och brottslighet har blivit viktigare i staden ökar behovet av 
kompetens inom detta område. Behovet av en differentierad kompetens har också ökat och arbetet 
inom ämnes-området kräver en egen kompetensprofil.  En förflyttning mot en ytterligare 
professionaliserad arbetsorganisation, med särskilda kompetenser krävs. 

Stadsledningskontoret kommer i det fortsatta arbetet titta på förutsättningarna för att en 
grundläggande kompetensprofil utformas inom ramen för det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet.  Inspiration till ett sådant grundläggande kompetensarbete finns hos 
socialförvaltningarnas plattformsarbete 

 
Samordning, likhet och gemensamma processer 

Trygg-i Göteborg är den arbetsmodell som staden har för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten. En genomlysning av Trygg-i modellen sker med anledning av den förändring av 
förvaltningsorganisation som skedde 2021. Målsättningen är att utveckla Trygg-i modellen 
tillsammans med berörda förvaltningar under året.  

Information om otrygghet och brottslighet är omfattande i staden. Utmaningen är att välja ut vilken 
information som är relevant, systematisera, prioritera vilka platser som ska åtgärdas och använda de 
kunskapsbaserade lägesbilderna och de förslag till åtgärder som har störst effekt för att öka 
tryggheten för det stora flertalet göteborgare som använder den otrygga platsen i sitt vardagsliv.  

Då Framtidskoncernen fått ett riktat uppdrag från kommunfullmäktige och resurssatt uppdraget är 
det viktigt att man samordnar arbetet med övriga av stadens förvaltningar. På det sättet kan 
förvaltningar och bolag rikta sina resurser och platser till sådant som inte omfattas av 
Framtidskoncernens uppdrag. En överenskommen ansvarsfördelning gör att ansvar och förväntan 
mellan stadens organisationers arbete förbättras och resurser används mer effektivt.  

Majoriteten av förvaltningar och bolag lyfter fram att man har ett behov av att utveckla arbetssätt 
för att vara delaktiga i arbetet med att öka tryggheten i Göteborg.  

Göteborgs stads utmaningar för ett kunskapsbaserat trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete genom Trygg-i modellen kvarstår sedan den centrala lägesbilden avseende 2020. Det är i sig 
inte oväntat då en stor del av stadens förvaltningar har omorganiserats samtidigt som en pandemi 
har påverkat arbetet.  

En stor utmaning för staden är att få samtliga förvaltningar och bolag att vara delaktiga genom att 
bidra med styrinformation, avsätta resurser och arbeta utifrån den gemensamma Trygg-i modell och 
systematik för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Stadsledningskontoret har 
tillsammans med ett urval av stadens förvaltningar utarbetat en process som ska stödja det 
kunskapsbaserade lägesbildsarbetet i form av Trygg-i modellen i staden. Dessa ska ligga till grund för 
en genomarbetad analys av orsaker till otryggheten och genomförande av åtgärder. 
Stadsledningskontorets bedömning är att det införande av ett IT-baserat rapporterings och 



analysverktyg kan underlätta ett sådant arbete. I det fortsatta arbetet kommer 
Stadsledningskontoret driva utvecklingen så att den utarbetade kunskapsbaserade processen följs av 
stadens förvaltningar och bolag. 

Uppbyggnaden av nya Trygg-i strukturer med anledning av de nya nämndstrukturerna i staden blev 
inte färdig under 2021. Avsikten är att den ska fastställas under våren 2022. Det är viktigt med en 
gemensam struktur för att bättre utvecklasamverkan med övriga förvaltningar och bolag i staden 
samt med polisen. Likaså behöver övriga förvaltningar och bolag ha likartade strukturer för att 
underlätta Trygg-i arbetet. Utvecklingen av Trygg-i arbetet kommer att redovisas i en central 
lägesbild under 2022. 

Dela Information och samverkan mellan stadens organisationer  

Stadsledningskontoret kommer fortsätta driva arbetet och ta initiativ för att öka kunskapen kring 
otrygghet och brottslighet bland stadens förvaltningar och bolag. Kunskaper inom detta område 
omfattar alla situationer och områden där otrygghet och brottslighet förekommer. 
Stadsledningskontoret ser att kunskapen som finns ofta stannar kvar inom den egna förvaltningen 
och bolaget. För att öka effekten av ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är det 
därför av vikt att öka informations- och kunskapsöverföring mellan stadens organisationer.  

Stadsledningskontoret kommer att driva arbetet kring att informationsöverföring mellan 
förvaltningar och bolag utvecklas och implementeras. I den centrala lägesbilden framkommer en 
helhetsbild av vilka förvaltningar och bolag som har behov av att inleda samarbeten för en ökad 
trygghet och minskad brottslighet. Stadsledningskontoret kommer att ta initiativ till samarbetsmöten 
med dessa förvaltningar och bolag.  

Utvecklingsbehov 

Göteborgs stads förvaltningar och bolag har redovisat vilka utvecklingsbehov de anser behövs för att 
öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Alla förvaltningar och bolag har ett 
utvecklingsbehov av sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  Förvaltningar och bolag 
har verksamheter som skiljer sig åt men som utifrån sina ansvarsområden har möjligheter att bidra. 
Stadsledningskontorets bedömning är att förvaltningar och bolag är medvetna om möjligheten att 
bidra på olika sätt. Det finns två områden som särskilt lyfts fram och det är behovet av samverkan 
och att utveckla arbetssätten inom den egna verksamheten på ett sätt som motsvarar de beskrivna 
behoven. Båda dessa områden är möjliga att tillgodose genom en utveckling och den beslutade 
modellen Trygg-i Göteborg. 

Utvecklingsbehoven stämmer väl överens med stadsledningskontorets uppfattning av de 
utvecklingsbehov som finns i staden samt ett behov av kompetensutveckling i form av att utveckla 
arbetssätt. 

Socialförvaltningarna, som har ett samordningsansvar för stadens trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete, har uppgett ett större antal utvecklingsbehov för att deras 
samordningsansvar ska fungera. Deras behov motsvaras i mångt och mycket av de utvecklingsbehov 
som övriga förvaltningar och bolag uppger.  

Socialförvaltningarna framhåller även att deras trygghetsskapande arbete kan få stöd av fler vuxna 
ute i de områden som har högre grader av otrygghet. Det kan vara vuxennärvaro i form av 
exempelvis trygghetsvärdar, fältsekreterare, vuxenvandringar.  



För att utveckla och effektivisera det trygghetsskapande arbetet i stadsmiljön behöver ytterligare 
förvaltningar och bolag som har ansvar för stadsmiljön aktiveras och avsätta resurser för det 
gemensamma trygghetsskapande arbetet i staden. 

Rapporteringen visar att resursavsättningen varierar mellan förvaltningar och bolag. Stadslednings-
kontoret konstaterar att den varierade resurssättningen inte alltid skapar rätt förutsättningar för ett 
samordnat kunskapsbaserat arbetssätt och för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden.  

Ansvaret för socialförvaltningarnas kärnverksamheter är i sig omfattande. Stadsledningskontoret 
delar uppfattningen att ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska ske 
lokalt. För att öka förutsättningarna för socialförvaltningarnas trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete är övriga förvaltningar och bolags organisering av detta arbete 
avgörande. 
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1 Socialnämnden Centrum 
I Centrum finns en komplex situation i det geografiska området med fokusområden 
på olika nivåer. Det finns områden med citykaraktär och cityproblematik med 
några av Göteborgs mest krog-, evenemangs- och handelstäta områden och flera 
(öppna) narkotikascener. I områden med citykaraktär rör sig många unga vuxna 
och studenter både från gymnasiet och universitet och högskola samt inresande 
från andra stadsområden och kranskommuner. Dagbefolkningen i cityområdena är 
betydligt större än nattbefolkningen. I city sker även majoriteten av de 
demonstrationer och allmänna sammankomster som genomförs i Göteborg och 
området påverkas mycket av utomstående händelser, både nationellt och 
internationellt. Återkommande problematik i city är hög berusningsgrad, 
narkotikabrott, tillgreppsbrott, ordningsstörningar och stora folksamlingar. 
Gängkriminella från andra stadsområden vistas även i Centrum bland annat för att 
besöka krogar och annat nöjesliv men även på grund av att området fungerar som 
neutral mark. 

I Centrum finns även områden med lokalsamhällesproblematik som skadegörelse 
(framförallt klotter) och ungdomsrelaterad problematik i mindre lokala områden 
(häng, droghantering och gängbildningar). I flera av dessa områden är 
nattbefolkningen högre än dagbefolkningen. 

De skilda karaktärerna i stadsområdet bidrar till olika typer av problematik och 
kräver därmed olika typer av insatser och samordning. Områden med citykaraktär 
upplevs även som mer otrygga än områden med lokalsamhälleskaraktär enligt flera 
dialoger och mätningar som gjorts de senaste åren. 
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2 Socialnämnden Hisingen 
Många av det otrygga platserna har under årens lopp fått en minskad 
samhällsservice och det offentliga är inte lika närvarande i områdena som tidigare, 
näringslivet har svårt att etablera sig och lokaler står tomma. Samtidigt så 
efterfrågas fler mötesplatser från invånare i olika åldrar, för att ha platser att mötas 
på, bedriva föreningsverksamhet och annan verksamhet för att öka närvaron i 
stadsområdet. 

Upplevelsen av trygghet och studieresultaten på skolorna på Hisingen ser olika ut. 
En fungerande skolgång och att få godkända betyg i grundskolan är den absolut 
främsta friskfaktorn för att skapa sig ett gott vuxenliv. Att komma in på gymnasiet 
och sedan ta studenten, öppnar vägen för en inkludering i samhället och en väg in 
på arbetsmarknaden. Tyvärr har vi fortsatta utmaningar med låga skolresultat på 
flera skolor, även om utvecklingen på flera av skolorna gått åt rätt håll de senaste 
åren. 

Människor som påverkas av de senaste decenniernas förändrade arbetsmarknad och 
försäkringssystem kan uppleva en brist på sammanhang och erkännande, vilket 
påverkar tilliten till samhället och den upplevda tryggheten. Segregation och 
ojämlikhet gör att områden med stora utmaningar, och de som bor i de områdena 
stigmatiseras, både på individ och gruppnivå. Stigmatisering gör att människor 
kategoriseras och tillskrivs negativa egenskaper, blir stereotyper utifrån exempelvis 
klass, kön, hudfärg, etnicitet. Stigmatisering är en form av maktutövning och 
påverkar människors möjligheter att leva ett fullgott liv, utan diskriminering. 
Rasism förekommer både i vardagen och på strukturell nivå och påverkar våra 
invånare på olika sätt. Det kan förekomma i kontakt med myndigheter, men också 
mellan invånare när de rör sig runt i Göteborg. Om grupper stigmatiseras, 
diskrimineras och utsätts för rasism skapar det ett stort missnöje, känsla av 
utanförskap och en bristande tillit samhället. 

De senaste 15 åren har utsattheten i områdena inte enbart varit av ekonomisk natur 
utan olika typer av kriminalitet har blivit vanligare. En karta med polisens utsatta 
områden är nära nog identisk med den karta som visar på ekonomisk och social 
utsatthet. 

Hisingen har idag ett flertal kriminella nätverk och grupperingar som verkar främst 
i Backa och Biskopsgården, och påverkar invånarna och områdena i stor 
utsträckning, inte minst vad gäller upplevd otrygghet. Nätverken och grupperna 
verkar på våra gator och torg och i våra hyreshus och bostäder. De är ofta 
geografiskt knutna till Biskopsgården och Backa och den främsta inkomstkällan 
kommer från narkotikahantering. Grupperna består av främst unga och unga vuxna, 
men lockar också till sig yngre och yngre ungdomar. De kriminella är väldigt bra 
på att bekräfta och se unga som saknar ett sammanhang att vara i och många yngre 
ser upp till de som är knutna till nätverken. 

I de kriminella nätverken är våldskapital viktigt, vilket visas och manifesteras 
genom våldsbrott i lokalområdena, genom skjutningar, sprängningar, misshandel 
med mera. Våldet är ett sätt att skapa hierarkier och maktutövning inom och mellan 
grupperingarna. Dessa återkommande våldsbrott är de grövsta problemen vi har på 
Hisingen och det påverkar de boende i stor utsträckning. Sedan 2011 och fram till 
idag (12 april 2021) har det skett cirka 128 skjutningar på Hisingen. Generellt har 
skjutningarna på Hisingen minskat om man jämför 2011–2015 med 2016-2021, 
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men de går lite upp och ner från år till år. Tyvärr är det fortsatt något som är mer 
eller mindre regelbundet återkommande, främst i Biskopsgården. Det har även 
skett flera uppmärksammade sprängningar med koppling till konflikten i 
Biskopsgården. Ovanstående beskrivning ger en bild av orsakerna till de lokala 
problembilderna vi har idag på Hisingen. Allt fler upplever en känsla av otrygghet 
samtidigt som tilliten till samhället är låg på många ställen och ovanstående 
beskrivna utveckling ligger delvis till grund för detta. Men många får det också 
bättre ställt, mer resurser att hantera individuella kriser och brottsutsatthet och en 
stor trygghet i sina bostadsområden. 
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3 Socialnämnden Nordost 
Lägesbild stadsområde Nordost 

I stadsområdet finns fyra s k särskilt utsatta områden; Bergsjön, Hammarkullen, 
Hjällbo, Lövgärdet, samt ett s k utsatt område; Gårdsten. 

De parametrar som lyfts inom ramen för det som kallas utsatta områden är bland 
annat känslan av utanförskap hos invånarna, en låg socioekonomisk status 
(fattigdom), en hög andel arbetslösa, en lägre måluppfyllelse hos skolelever, öppen 
narkotikahandel, en hög koncentration av kriminalitet som inverkar på 
lokalsamhället och en minskad benägenhet att delta i rättsprocesser. Allt detta har 
identifierats som problem i olika hög grad i stadsområde Nordost. Dessa 
parametrar samverkar också sinsemellan. Det är i sammanhanget viktigt att 
poängtera att det är människorna som bor i de utsatta områdena som betalar det 
högsta personliga priset för utanförskapet och de problem som finns i områdena. 

En del av de identifierade otrygga platserna har under de senaste åren fått en 
minskad samhällsservice och med det en minskad närvaro av det offentliga. Det 
finns även lokaler som står tomma och verksamheter har svårt att etablera sig på 
vissa platser. 

Förvaltningen ser också fortsatt utmaningar med låga skolresultat vilket ökar 
riskerna för människors exkludering till arbetslivet och samhället i övrigt. 

I syfte att motverka ovanstående bedriver socialförvaltningen trygghetsskapande- 
och brottsförebyggande arbete i nära samarbete med polisen, andra förvaltningar 
samt bostadsbolag och civilsamhället. Arbetet utgår från grunderna i den 
samverkansmodell som rekommenderas av BRÅ. 

För att lyckas vända utvecklingen i de utsatta områdena i staden krävs att det antas 
en bred ansats där kortsiktiga lösningar kombineras med långsiktiga och även med 
systemförändrande utvecklingsprocesser. Det är inte enbart ett problem för 
rättsväsendet utan det handlar också om underliggande samhällsförändringar. Detta 
behöver Göteborgs Stad arbeta vidare med såväl på förvaltningsnivå som genom 
politiska beslut. 

Resultat i korthet från trygghetsundersökningen  

Östra Göteborg 2020  

81 % är mycket eller ganska trygga och 6 % är mycket eller ganska otrygga i f d 
Östra Göteborg. 2017 var motsvarande siffror 78 % (trygg) respektive 6 % 
(otrygg). Det är ganska små skillnader mellan de olika primärområdena i området. 
Män är mer trygga än kvinnor och de som har varit utsatta för någon form av brott 
upplever mer otrygghet än de som inte utsatts för brott. Ungefär 2 av 10 personer 
undviker att gå ut på kvällar och nätter. Cirka 1 av 3 bland kvinnorna undviker ofta 
eller ganska ofta att gå ut på kvällar/nätter. Motsvarande bland männen är cirka 1 
av 10.  

Man är tryggast hemma och minst trygg när man går ut ensam i området kvällstid. 
Nästan var fjärde kvinna och var tionde man känner sig mycket eller ganska 
otrygga när de går ut ensamma i området kvällstid. 

De platser där flest känner sig otrygga är Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala Torg, 
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Rymdtorget och Komettorget. 

Platser där man känner sig trygg är Kviberg, Kortedala Torg, Gamlestaden, 
biblioteket i Kortedala. 

Angered 2020 

81% känner sig mycket eller ganska trygga i f d Angered, vilket är samma andel 
som 2019. 5% känner sig mycket eller ganska otrygga, vilket är den lägsta andelen 
otrygga sedan mätningarna började 2013. 14% svarar att de varken känner sig 
trygga eller otrygga. 

Precis som tidigare är det i Bergum/Gunnilse/Olofstorp man känner sig mest trygg. 
Därefter kommer Angered C. Dessa områden är där vi sett störst andel trygga 
under de tre senaste åren. Minst trygg känner man sig i Lövgärdet. Även det 
detsamma som senaste åren. 
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4 Socialnämnden Sydväst 
Den upplevda tryggheten enligt Göteborgs Universitets SOM-enkät har minskat 
mellan 2018–2020. 2018 upplevde 81 % av boende i Askim-Frölunda-Högsbo och 
84 % i Västra Göteborg trygghet i bostadsområdet. 2020 är motsvarande siffra för 
stadsområdet sydväst sammanslaget 78 % dvs lägre än de båda tidigare 
stadsdelarna. Även övriga stadsområden i Göteborg visar en försämring. För att få 
siffror längre tid tillbaka behöver vi använda en annan enkät, Västra 
Götalandsregionens enkät Liv och Hälsa. Enkäten visar att upplevelsen av 
otrygghet i sydväst i princip är oförändrad 2007–2020. Men även här syns en viss 
negativ trend de senaste fem åren. 

Den högsta otryggheten i stadsområdet finns i Tynnered och Frölunda. Detta 
sammanfaller med en hög rädsla för att utsättas för brott och en uppfattning att 
området har problem med gängrelaterad brottslighet. Detta visar att otryggheten till 
stor del är kopplad till rädsla för brott vilket gör att god måluppfyllelse är beroende 
av de brottsbekämpande myndigheternas arbete och resultat. Frölunda har något 
otydlig men negativ trend när det gäller otrygghet de senaste åren medan Tynnered 
har en positiv trend. Tynnered klassades 2017 av polisen som ett särskilt utsatt 
område. 2021 har klassningen sänkts en nivå till riskområde. Det betyder att 
polisen bedömer att Tynnered har en fortsatt kriminell påverkan på lokalsamhället, 
men att lägesbilden har förbättrats sedan tidigare år. Polisen bedömer att läget är 
skört och under höst/vinter 2021 rapporterades att ungdomar stoppades och 
kontrollerades av gängkriminella via andra ungdomar. I skrivandets stund 
rapporteras dock inga sådana här händelser. Tynnered uppvisar en positiv trend på 
flera parametrar de senaste åren; andel elever med godkända betyg i alla ämnen 
ökar, upplevd trygghet ökar och antal hushåll som någon gång under en 
tolvmånadersperiod haft försörjningsstöd minskar. 

Brott som påverkar människors vardag och trygghet har en skiftande utveckling de 
senaste tio åren i sydvästra Göteborg. Till exempel minskar skadegörelse, stöld och 
rån medan vapenbrott och knivbrott ökar. Narkotikabrott ökar på totalen medan 
överlåtelse av narkotika inte har någon tydlig trend. Trenden är också otydlig vad 
gäller sexualbrott, grov fridskränkning och trafikbrott. Fluktuerande men svag 
ökning av grov kvinnofridskränkning. 

Otrygga platser som identifierats är främst torg med omnejd, 
kollektivtrafikhållplatser och industriområde med sociala boenden samt vissa 
kultur och idrottsanläggningar. 
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