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Framställan om att ianspråkta budgeterade 
medel för finansiering av Göteborg 
Citysamverkan 2021  
Förslag till beslut 
Trafiknämnden framställer hos kommunstyrelsen att ianspråkta utökat kommunbidrag på 
2 miljoner kronor i enlighet med kommunfullmäktiges budget för finansiering av 
Göteborg Citysamverkan 2021.  

Sammanfattning 
Trafikkontoret företräder Göteborgs Stads parter i Göteborg Citysamverkan och 
administrerar de kostnader som enligt avtal utgör stadens del i samverkansarbetet. Medel 
för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021 finns avsatt i kommunfullmäktiges 
budget och bör föras över till trafiknämndens budget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utebliven överflyttning av medel medför ett budgetunderskott på motsvarande summa (2 
mkr) för trafikkontoret.  

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

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

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgs Stads bidrag till finansiering av Göteborg Citysamverkan regleras genom 
avtal.   
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Ärendet  
Ärendet rör finansiering av Göteborgs stads samverkan inom ramen för Göteborg 
Citysamverkan ideell förening som trafikkontoret har betalat för 2021. Medel för 
engagemanget finns avsatt i kommunfullmäktiges budget för 2021 och medlen föreslås 
överföras till trafiknämndens budget.  

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

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

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

Trafikkontoret har lyft kostnaden för stadens medverkan i Göteborg Citysamverkan i 
verksamhetsnomineringen inför 2021. Förvaltningen konstaterar att kommunfullmäktige 
har avsatt medel hos kommunstyrelsen för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021, 
och att dessa medel behöver överföras till trafiknämnden. Posten ligger under 
”Budgeterade kostnader för särskilda ändamål”, och benämns ”Näringslivsfrämjande 
åtgärder (BRG 8 mnkr, Gbg & Co 10 mnkr, Citysamverkan 2 mnkr)”.  

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

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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