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Budget 2021 Park- och naturnämnden   
Förslag till beslut 

1. Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2021, enligt 
bilaga 1. 

2. Park- och naturnämnden godkänner kommunbidraget per avdelning i enlighet 
med förslaget i bilaga 1. 

3. Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag att uppdra åt 
direktören att fastställa kommunbidraget per enhet. 

4. Park- och naturnämnden godkänner förslag till intern kontrollplan för 2021 enligt 
bilaga 2.  

5. Park- och naturnämnden begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster 
avseende BoStad2021 om 1,3 miljoner kronor. (Fördelning mellan 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och 
naturförvaltningen är överenskommen) 

 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges budget har förvaltningen utarbetat ett 
budgetförslag, innehållande budgetramar samt förutsättningar för nämndens 
verksamhetsplan. I nämndens verksamhetsplan kommer uppdrag och mål från 
Kommunfullmäktiges budget samt grunduppdrag att hanteras. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen hänvisar till bilaga 1, budget 2021 för park- och naturnämnden.  

I fullmäktiges budget finns kommuncentralt avsatt medel avseende Bostad 2021 riktade 
till park- och naturnämnden som rekvireras efter beslut i nämnden. Efter genomförda 
dialoger mellan berörda förvaltningar föreslås att kommuncentralt avsatta medel (10 
mnkr) fördelas om totalt 5,9 miljoner kronor enligt följande: fastighetsnämnden 3,7 
miljoner kronor, trafiknämnden 0,9 miljoner kronor och park- och naturnämnden 1,3 
miljoner kronor. Då projekten gått från planering till genomförande är behovet om 
driftsmedel inte längre lika stort som tidigare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bedömning av budgetens ekologiska dimension beskrivs i verksamhetsplanen eftersom 
den anger vilka mål och uppdrag som kommunbidraget är till för att finansiera. 
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Bedömning ur social dimension 
Bedömning av budgetens sociala dimension beskrivs i verksamhetsplanen eftersom den 
anger vilka mål och uppdrag som kommunbidraget är till för att finansiera. 

Samverkan 
Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer kommer att ske 2020-12-10 i 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

Bilagor 
1. Budget 2021 för Park- och naturnämndens  

2. Intern kontrollplan 2021 

  



Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen – tjänsteutlåtande 3 (3) 
   
   

Ärendet  
I detta ärende presenteras ett beslutsunderlag för budget 2021. Nämnden fastställer 
budgeten per avdelningen och uppdrar åt direktören att besluta om detaljbudgeten på 
enhetsnivå.  

Beskrivning av ärendet 
I ärendet presenteras ett beslutsunderlag för budget 2021, innehållande budgetramar samt 
förutsättningar för nämndens verksamhetsplan. Park- och naturnämndens budget utgår 
även från nämndens reglemente/grunduppdrag och program och planer samt lagstiftning.  

När nämnden tagit beslut om budget 2021 kommer förvaltningen att ta fram ett förslag till 
verksamhetsplan 2021. Verksamhetsplanen innehåller beskrivningar av hur förvaltningen 
konkret kommer arbeta vidare med mål, uppdrag samt grunduppdraget.  

I ärendet presenteras även ett förslag till intern kontrollplan för 2021 

 

Förvaltningens bedömning 
Se budgetförslag 2021, bilaga 1. 
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Chef Verksamhetsstyrning 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och 
ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är 
också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling. 

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska 
utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. 
Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och 
policys, som ska ses som stödjande dokument. 

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument 

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och 
prioriterade mål. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av 
målen efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som 
behövs för att i större utsträckning nå målen. 

När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag 
och arbetar in dem i verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanerna innehåller mer 
detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå 
målen. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 
I reglementet för park- och naturnämnden framgår att uppdraget är: 

"Park- och naturnämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och 
naturområden. Inom ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala 
och miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden." 

Park- och naturnämndens beslutade vision beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. 

" I vår vision är Göteborg den sköna gröna staden med den gröna själen där varje 
göteborgare och besökare kan hitta sin plats." 

Park- och naturförvaltningen har i bred samverkan beslutat om en verksamhetsidé: 

"Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden 
och stadsrum i Göteborg." 

2.1.1 Organisation 

 

Under 2021 kommer arbetet med organisationsutveckling att fortsatt drivas i linjen. 
Kultur och förhållningssätt påverkar alla arbetsområden och handlar om vilket 
slags medarbetarskap och ledarskap som uppmuntras, vilka värderingar och 
förhållningssätt som gäller i organisationen samt hur arbetsrelationer och arbetssätt 
fungerar. 

Det av kommunfullmäktige beslutade programmet Attraktiv arbetsgivare integreras 
i förvaltningens strategier för kultur- och organisationsutveckling. 



Budget 2021  6 (23) 

Park- och naturnämnden  

 2020-12-08 

2.1.2 Samverkan mellan de fyra planerande nämnderna 
Gemensam samordning och planering för ökad måluppfyllelse 

De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har 
enligt reglementen flera gemensamma utmaningar. Förvaltningarna har olika 
ansvarsområden men förenas i den övergripande målsättningen att utveckla och 
förvalta en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. För att utveckla samarbetet 
ytterligare genomför de fyra förvaltningarna ett gemensamt planeringsarbete för 
kommande år. Det handlar om att fördela och samordna arbetet, att belysa 
möjligheten till genomförande i stadsutvecklingsuppdraget i balans med 
förvaltning av den befintliga staden, att effektivisera gemensamma processer och 
att samverka kring mål och uppdrag. 

Förvaltningarna har under flera år haft ett nära samarbete inom planeringsområdet, 
exempelvis i arbetet med den årliga startplanen och översiktsplanen, för att kunna 
bedöma och hantera komplexa målkonflikter och prioriteringar. Förvaltningarna 
utvecklar även hur man kan samnyttja befintliga planeringsresurser på bästa sätt, 
till exempel genom att en förvaltning ansvarar för projektledarskapet även åt andra 
förvaltningar när ett exploateringsprojekt ska byggas ut. 

Förvaltningarna kommer att intensifiera det gemensamma arbetet inom skötsel och 
drift gällande samordnade entreprenader och exempelvis utveckla en gemensam 
modell för drift – och underhållskalkyler som underlag för investeringsbeslut. 
Andra områden utanför kärnverksamheterna där det finns nyttor att arbeta vidare 
med samordning är tex inom miljöområdet, inom kommunikation, HR och i arbetet 
med styrande, strategiska dokument. 

Förutsättningar och utmaningar för leveranser  

För att komma fram i stadsutvecklingsuppdragen krävs samverkan. Men 
grunduppdragen och målen för de planerande nämnderna, liksom finansieringen av 
verksamheten, ser olika ut, vilket kan leda till olika prioriteringar. Detta kan i sin 
tur innebära bristande samordning mellan såväl prioritering som resurssättning av 
projekt och uppdrag och därmed kan framdriften i projekt påverkas negativt. I 
Kommunfullmäktiges budget för 2021 har byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden gemensamma mål och det finns uppdrag som riktar sig till alla 
fyra nämnder och uppdrag som riktas till några av nämnderna. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står 
inte i relation till det kommunbidrag som nämnderna har för sin driftverksamhet. 
Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får användas. Den innebär att 
förvaltningarna delvis behöver använda kommunbidraget för att finansiera de 
resurser som krävs för att möta ambitionerna inom investering och exploatering. 
Den stadsutvecklingstakt vi har med de volymer de ger påverkar såväl den del av 
verksamheten som arbetar med stadsutveckling som verksamhet med förvaltning 
och driftverksamhet samt myndighetsutövning. I takt med det omfattande 
genomförandet i stadsutvecklingen ställs ökade krav på drift och förvaltning både 
av tillkommande ytor och för att säkerställa en attraktiv stad under den ständigt 
pågående ”byggtiden”. 

Dessa förutsättningar och utmaningar kräver prioriteringar och övervägd 
resursbalans mellan omfattningen av investeringsuppdrag och hållbar 
drift/förvaltning av den befintliga staden. Det är även viktigt att sträva efter en 
balans i våra olika planeringsskeden för att säkra leveranserna i framtiden. 
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2.2 Personal 

2.2.1 Programmet för attraktiv arbetsgivare 
Staden står inför stora rekryteringsutmaningar och ska leverera tjänster till en 
ökande befolkning, driva stora utvecklingsprojekt inom stadsutvecklingsområdet 
och utveckla verksamheten. Staden ska också fortsätta att skapa ett Göteborg med 
mer jämlika livsvillkor. Demografin i Göteborg visar att andelen äldre och unga 
ökar i relation till andelen arbetsföra. Stadens ekonomi riskerar att hamna i obalans 
med större kostnader än intäkter då skatteintäkter från gruppen arbetsföra ska 
försörja en ökande andel barn, unga och äldre. I maj 2019 beslutades Göteborgs 
Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023. 

Park- och naturförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla sitt arbete med 
programmet under 2021, men då utifrån en förändrad nulägesanalys på grund av 
pandemins påverkan på arbetsmarknaden och verksamheten. Förvaltningen 
kommer att sträva efter att hitta lösningar som involverar andra förvaltningar inom 
bland annat stadsutveckling. Programmets målområden är: 

Mål 1 - Vi är stolta över den nytta vi gör för dem vi är tillför 

Strategi 1a: Med ett ökat fokus på styrning och ledning av våra grunduppdrag, 
förbättrar vi förutsättningarna för medarbetar och chefer att skapa nytt för dem vi 
är till för, såväl i det dagliga arbetet som i utvecklingen av verksamheten.  

Strategi 1b: Vi utvecklar vår organisationskultur, så att tilliten ökar inom 
organisationen och mellan oss och dem vi är till för.  

Mål 2 - Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas 

Strategi 2a: Vi förbättrar och förenklar vårt arbetsmiljöarbete för att främja hälsa 
och förebygga och rehabilitera ohälsa.  

Strategi 2b: Vi stärker vår förmåga att leda verksamheten, oss själva och andra i 
förändring och utveckling. 

Mål 3 - Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare 

Strategi 3a: Vi bedriver ett aktivt, samordnat och långsiktigt arbete för att 
attrahera, utveckla och behålla medarbetare. 

Strategi 3b: Vi använder kompetensen ändamålsenligt genom nya sätt att 
organisera och bemanna arbetet. 

Strategi 3c: Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och förmåner 

Strategi 3d: Genom att kommunicera den nytta vi gör för dem vi är till för stärker 
vi Göteborgs Stads arbetsgivarvarumärke.  

Med anledning av pandemins påverkan på förvaltningens medarbetare och chefer 
kommer ambitionsnivån att anpassas för att ge bästa möjliga stöd och 
förutsättningar för dessa. 

2.2.2 Arbetsmiljö och samverkan 
En förutsättning för att kunna utveckla en god arbetsmiljö är att skapa arbetsplatser 
präglade av respekt, jämställdhet, medinflytande, motivation och utveckling. Det är 
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därför av stor vikt att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och förändras 
för att anpassas till de nya förutsättningar som bland annat 
organisationsutvecklingen i park- och naturförvaltningen under 2019/2020 och 
pandemin lett till. Park- och naturförvaltningen strävar efter att ha ett gott 
samverkansklimat både inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna inom 
staden. Genom att ha utvecklat spelregler och gemensamma förhållningssätt 
tillsammans med de fackliga organisationerna har förvaltningen en bra grund för 
att gemensamt utveckla nya metoder och arbetssätt som ska underlätta för 
medarbetare och chefer samt leda till en förbättrad arbetsmiljö. 

2.2.3 Kompetensutveckling 
Förvaltningen har medarbetare med vitt skilda utbildningsnivåer och olika typer av 
uppdrag samt en blandning av tillsvidare- och säsongsanställd personal. 
Förvaltningen behöver därför både bibehålla medarbetare med ändamålsenlig 
kompetens, ligga i framkant vad gäller IT-stöd och arbetssätt för att vara attraktiva 
som arbetsgivare samtidigt som vi behöver stärka och utveckla förvaltningens 
metoder för att höja effektivitet.  Då medarbetarna befinner sig på olika 
kunskapsnivåer behöver förvaltningen arbeta i olika parallella spår för att utveckla 
kompetensen. De digitala utmaningarna med nya IT-verktyg, distansarbete och 
möjligheterna till självledarskap parallellt med IT-stress utmanar förvaltningens 
tjänstepersoner. Andra grupper av medarbetare har mer grundläggande behov av 
kunskaper inom bl.a. IT-användning, medarbetarskap, säkra arbetssätt och metoder 
för att utföra uppdraget effektivt och för att bidra till att utveckla nya lösningar och 
verksamheten till det bättre. Ytterligare en målgrupp inom förvaltningen är 
förvaltningens chefer. Under 2020 anställdes ett 20-tal nya gruppchefer och behov 
av fortsatta utvecklingsinsatser avseende samtliga chefer utifrån de tre olika roller 
som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare. Genom att titta på 
de olika gruppernas behov och förutsättningar samtidigt som anpassning till 
förändrade uppdrag sker, kommer förvaltningen att utveckla och fördjupa sitt 
arbete med kompetensutveckling under 2021. 

2.2.4 Stadens värdegrund 
Förvaltningens fortsatta kulturutvecklingsarbete under 2021 kommer att ta ett ännu 
tydligare avstamp i stadens värdegrund och kommer fortsatt att fokusera på 
beteenden mot varandra inom organisationen och dem vi möter i vårt arbete. Det 
tidigare arbetet med förvaltningens ledstjärnor; Effektiva, Kompetenta, Engagerade 
och Nyfikna kommer att vävas in i stadens förhållningssätt. Syftet med 
kulturarbetet är att ha gemensamma förhållningssätt som vägleder i vårt uppdrag 
och stärker tillit, förtroende, en upplevelse av helhet och tillit inom förvaltningens 
verksamheter men också i hur vi samarbetar med andra förvaltningar och bolag. 

 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 
 Vi bryr oss 
 Vi arbetar tillsammans 
 Vi tänker nytt 

Park- och naturförvaltningen kommer att förtydliga och skapa förutsättningar för 
dessa önskade beteenden genom att knyta an till detta där det är möjligt på ett 
pedagogiskt sätt för chefer och medarbetare. 
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2.2.5 Styrning och ledning 
Under 2019/2020 startade förvaltningen ett arbete med att utveckla organisationen 
genom att sätta en ny organisationsstruktur med nya avdelningar. Under 2020 har 
arbetet fortsatt i förvaltningen med att utveckla flera av avdelningarna internt 
genom olika åtgärder inom respektive avdelning och genom 
förvaltningsgemensamma projekt som t ex piloter inom beställare/utförarprocessen. 
För att anpassa sig till nya krav och förväntningar från omvärlden, så kommer 
förvaltningens arbete med organisationsutvecklingen att fortsätta, där nästa steg är 
att arbeta med att vidareutveckla förvaltningens lednings- och stödfunktioner, hitta 
arbetsformer för förvaltningsövergripande strategiska uppdrag och projekt samt att 
utveckla den interna planeringen och logistiken som stöd för förvaltningens chefer. 
Förvaltningen behöver också ha en beredskap för att fortsatt bereda och bidra till 
att staden får en sammanhållen renhållnings- och skötselorganisation. 

2.3 Kommunikation 
I Göteborgs Stads nya kommunikationspolicy lyfts kommunikationens betydelse 
för att stödja och stärka demokratin. Det är av stor vikt att varje förvaltning och 
bolag bidrar till att målgrupper ska känna till vad som händer i staden och varför, 
för att kunna tillvara ta sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och 
utveckla kommunens tjänster och service. 

 Göteborgs Stads information och kommunikation ska kännetecknas av 
öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt alltid vara opartisk och saklig 

 Inom Göteborgs Stad följer ansvaret för information och kommunikation 
med ansvaret för verksamheten 

 Göteborgs Stad skiljer tydligt på roll och uppdrag när det gäller 
tjänstepersoners och politikers information och kommunikation 

 Göteborgs Stads kontakter med massmedia ska präglas av öppenhet och 
proaktivitet 

Park- och naturförvaltningen ska bidra till att staden har en enhetlig och effektiv 
kommunikation som ligger i linje med stadens. Genom att utgå från olika 
målgruppers behov och förutsättningar, säkerställa att informationen är effektiv och 
modern, att förvaltningens kommunikation hänger ihop och baseras på stadens 
budskapsplattformar, grafiska profil och förhållningssätt, använder de av stadens 
prioriterade kommunikationskanaler som goteborg.se, Vårt Göteborg och stadens 
intranät, så stärks det gemensamma varumärket Göteborgs Stad, blir tydligare i 
kommunikationen och får ut budskapen. 

Den pågående pandemin gör att förutsättningarna för kommunikation förändras 
och nya arbetssätt, samarbeten och kommunikationsvägar måste agilt prövas och 
utvecklas, vilket förvaltningen har gjort och kommer att fortsätta med under 2021. 

Förvaltningen kommer att ha ett fortsatt strategiskt fokus på att utveckla 
kommunikationen i enlighet med ambitionen att Göteborgs Stad ska vara en 
kommunikativ organisation. Det innebär att förvaltningen kommer att arbeta 
integrerat med HR och med övriga lednings- och styrningsfunktioner i 
förvaltningen för att : 

 Stadens chefer säkerställer att medarbetarna har tillgång till relevant 
information och att förutsättningarna för kommunikation är goda. 

  Stadens chefer involverar medarbetarna i tidig och öppen dialog 
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 Stadens medarbetare håller sig informerade om det som är av betydelse för 
de egna arbetsuppgifterna. 

 Stadens medarbetare informerar chefer och kollegor om det som är viktigt 
inom det egna verksamhetsområdet. 

 Stadens medarbetare bidrar till ett kommunikativt klimat genom att 
informera och kommunicera aktivt och konstruktivt. 

En förutsättning för att åstadkomma denna förflyttning är att arbeta tillsammans 
med verksamheten och fångar in deras behov och utmaningar, för att tillsammans 
utveckla kommunikationen gentemot invånare och medarbetare. 

2.4 Ekonomi 
Nämndens kommunbidrag har ökat med cirka 31 miljoner kronor till 310,6 
miljoner kronor. Främst beror ökningen på ökade kapitaltjänstkostnader, satsningar 
på ökat underhåll samt driftskostnader för jubileumsbadet. På grund av 
förtydligade redovisningsprinciper behöver 12 miljoner kronor avsättas till att 
täcka upp för kostnader för administration, lokaler mm som inte kan debiteras 
beställare via investeringsmedel och behöver därför hanteras via nämndbidrag. 

Skötsel och anläggning arbetar enbart med intäktsfinansierad verksamhet. 
Omsättningen uppgår till drygt 385 miljoner kronor, varav cirka 20 procent avser 
interna beställningar inom förvaltningen. 

Budgeten för en "normalvinter" är cirka 70-80 miljoner kronor, vilket beräknas 
täcka 6-7 snöfall med upp till 10 centimeters snödjup samt 70-80 saltningstillfällen 
på bussgatorna och 20-25 sandningstillfällen i övrigt, då stenflis används. 

Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska, tillsammans med 
de ekonomiska förutsättningarna, säkra god ekonomisk hushållning i hela 
kommunen. Olika verktyg används för att nämnden ska kunna bidra till detta. 
Samverkan mellan organisationer och verksamheter är en förutsättning för att 
åstadkomma en helhetssyn och gemensam bild av hur de gemensamma resurserna 
ska användas. 

2.4.1 Ekonomiska förutsättningar för 2021 
Nämnden kompenseras med 2,0 procent för löneökningar och 1,5 procent för 
prisökningar inklusive hyror. Nedanstående tabell visar park- och naturnämndens 
kommunbidrag från 2018 till och med 2021. I beloppen ingår även 
kompletteringsbudgetförändringar. 

 

År 2018 2019 2020 2021 

Kommunbidrag 235 800 268 497 290 900 310 590 
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Budgetposter som förklarar kommunbidragets förändring 2020–2021 

Budgetpost Belopp tkr 

Beslutad KF budgetram 2020 279 400 

Beslutad KF budgetram 2021 310 590 

Ökning av ram 31 190 

Specificering av förändring  

Index 4 191 

Ökade kapitaltjänstkostnader 4 400 

Ökat underhåll och skötsel 6 500 

Jubileumsbadet drift 2021 6 000 

Finansiering uppdrag enligt KF budget 1 600 

Ökade driftskostnader med anledning av 
förändrade redovisningsprinciper 

12 000 

Delfinansiering av satsningar inom 
stödfunktioner samt stadsutveckling. 

900 

Överflyttad finansiering för 
personalkostnader för lekplatser samt 
Citysamverkan 

-4 400 

Avrundning -1 

TOTALT +31 190 

2.4.2 Budget per avdelning 
Tabellen beskriver vilka intäkter och kostnader som finns inom förvaltningen 
fördelat på avdelningsnivå. De interna posterna ingår i avdelningarnas belopp men 
exkluderas på sista raden då förvaltningens externa intäkter och kostnader 
redovisas. Belopp i tkr. 

Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag 
Ökning av 

nämndbidrag 
2020–2021 

Förvaltningsgemensa
mt, lednings- och 
stödfunktioner 

21 200 61 959 40 759 14 096 

Stadsutveckling 165 400 245 486 80 086 7 790 

Offentliga utemiljöer 71 000 259 185  188 185  9 273 

Skötsel och 
anläggning 

385 000 385 000 0 0 

Arbetsmarknad 38 000 39 560 1 560 31 

Totalt 680 600 991 190 310 590 31 190 

Avräkning internt köp 
och sälj* 

-110 000 -110 000   

Totalt externt 570 600 881 190 310 590 31 190 

Förvaltningsgemensamt samt lednings- och stödfunktioner 
Ökningen av nämndbidrag inom förvaltningsgemensamt beror främst på uteblivna 
intäkter för indirekta kostnader, så kallade overheadkostnader som tidigare 
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debiterats beställande nämnder och bolag för anläggningsarbeten. Dessa intäkter 
hanterades på förvaltningsgemensamt för att sedan finansiera kostnader för 
förvaltningsgemensamma lednings och stödfunktioner. 

I och med förtydligade redovisningsprinciper kan inte längre kostnader för 
administration, lokaler mm finansieras via investeringsmedel och behöver därför 
hanteras via nämndbidrag. 

Inom lednings- och stödfunktioner görs en satsning för att bättre styra och stödja 
förvaltningens verksamheter inom HR, digitalisering samt risk och säkerhet. Detta 
är kopplat till den organisationsutveckling som genomfördes under 2020 samt 
tillkommande uppdrag. 

Stadsutveckling 
Ökningen av kommunbidrag förklaras främst av kapitalkostnadsförändringar. Inför 
2021 finns också utrymme delvis via intäkter att utöka personalresurser kopplat till 
stadsplanering, underhåll och exploatering. 

Den främsta förklaringen till förändringar för kostnader och intäkter beror högre 
budgetering än föregående år avseende exploateringsprojekt. Kostnader och 
intäkter för exploateringsprojekt matchar varandra i och med att upparbetade 
kostnader faktureras beställaren. 

Offentliga utemiljöer 
Ökningen inom offentliga utemiljöer beror främst på medel för att se över och 
arbeta med förvaltningens underhållsbehov. Detta är ett uppdrag som kommer att 
redovisas i samband med antagandet om nämndens verksamhetsplan. Här ingår 
också medel för skötsel och drift kopplat till jubileumsbadet samt finansiering av 
uppdrag om att genomföra åtgärder kring hållbara toalettlösningar för Södra 
Skärgården.  

Skötsel och anläggning 
Förändringen i kostnader och intäkter förklaras främst av lägre intäkter/kostnader 
till följd av att kostnader för administration, lokaler mm inte kan debiteras 
beställare via investeringsmedel och behöver därför hanteras via nämndbidrag på 
förvaltningsgemensamt. 

Arbetsmarknad 
förändring är indexrelaterad. 

*Avräkning internt köp och sälj 
Avräkning intern köp och sälj återspeglar vilka bedömda interna transaktioner 
mellan avdelningarna som budgeterats och som sedan räknas av vid ekonomisk 
redovisning under kommande år. 

2.4.3 Poster som hanteras genom beslut av andra 
nämnder/styrelse 
Nedanstående poster fördelas centrat genom en samordnad hantering. 

BoStad 2021 
I fullmäktiges budget finns kommuncentralt avsatt medel avseende Bostad 2021 
riktade till park- och naturnämnden som rekvireras efter beslut i nämnden. I 
budgetförslaget har 1,3 miljoner för Bostad2021 arbetats in. Efter genomförda 
dialoger mellan berörda förvaltningar föreslås att kommuncentralt avsatta medel 
(10 mnkr) fördelas om totalt 5,9 miljoner kronor enligt följande: fastighetsnämnden 
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3,7 miljoner kronor, trafiknämnden 0,9 miljoner kronor och park- och 
naturnämnden 1,3 miljoner kronor. 

Då projekten gått från planering till genomförande är behovet om driftsmedel inte 
längre lika stort som tidigare. 

Stimulansmedel Jubileumsparken 
I fullmäktiges budget finns kommuncentral avsatta medel för 2021 års 
stimulansmedel till Jubileumsparken på 1,0 miljoner kronor. Medlen är redan 
avropade via Göteborg & Co uppdrag med Göteborgs 400-årsjubileum och i 
samråd med jubileets styrgrupp 2023-samrådet har 1,0 miljoner kronor fördelats till 
Jubileumsparken under 2021. 

Kommuncentrala kostnader för särskilda ändamål 

Post Summa för park- och naturnämnden 

Jubileumsparken 1 000 

Jubileumssatsningen BoStad 2021 1 300 

TOTALT 2 300 

2.4.4 Eget kapital 

  2018 2019 2020 
(budget) 

2020 
(prognos) 

2021 
(budget) 

Eget kapital 
(tkr) 

22 432 25 500 25 000 25 000 25 000 

2.4.5 Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 185 mkr och för hela planperioden 2021–
2025 uppgår investeringsbudgeten till 619 mkr. Nedan återges en beskrivning 
utifrån respektive investeringsområde. 

Investeringsområden 
(mkr) Budget 2021 Totalt 2021–2025 

Utveckling av lekmiljöer 19 96 

Utveckling av park och 
naturområden 

108 231 

Kajer och kanalmurar 50 251 

Trädplanteringar 8 41 

Totalt 185 619 

Investeringsområde: Utveckling av lekmiljöer 
Park- och naturförvaltningen ansvarar idag för ungefär 280 små och stora 
lekplatser och 300 aktivitetsytor som till exempel skateanläggningar, kickeplaner, 
beachvolleyplaner och utegym. Genom att fortsätta utveckla dessa anläggningar 
skapas nya lekmöjligheter, tillgängligheten ökas och barn och ungas fysiska 
miljöer blir mer attraktiva. 

Förvaltningen satsar på utvecklingen av större lekplatser som blir spännande 
utflyktsmål för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av mindre 
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lekplatserna ute i stadsdelarna som bidrar till en attraktiv vardagsmiljö för de 
närmast boende och som bidrar till grönstrategins mål avseende tillgång till 
bostadsnära park. 

Investeringsområde: Utveckling av park- och naturområden 
Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla stadens park- och naturområden så 
att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och 
meningsfull fritid. Investeringarna består bland annat av att tillföra fler 
aktivitetsmöjligheter, förbättra tillgängligheten och att göra park- och 
naturområdena mer attraktiva och trygga, vilket även bidrar till att öka 
besökarantalen. 

Investeringarna berör både stadens stora stadsparker som till exempel Slottsskogen 
och Trädgårdsföreningen och många mindre stadsdelsparker i de olika 
stadsdelarna. Dessutom berörs stadens friluftsbad och friluftsområden som till 
exempel Delsjöområdet och Hisingsparken. 

Inom investeringsområdet finns det under 2021 även en särskild satsning på 60 mkr 
för att kunna färdigställa ett flytande hamnbad inom Jubileumsparken. 

Investeringsområde: Kajer och kanalmurar 
Stadens förvaltningar och bolag ansvarar för flera kilometer av kajer och 
kanalmurar längs älvstränderna som är i behov av en långsiktig 
underhållsplanering. Till detta kommer aktuella utvecklingsfrågor där kajerna 
framöver ska kunna användas för fler verksamheter och skydda mot högre framtida 
vattennivåer när Göteborg växer längs älvstränderna. 

Park och naturförvaltningen är en av de förvaltningar och bolag som ansvarar för 
den här typen av anläggningar där upprustningen av en första etapp av 
Packhuskajen redan pågår. Ytterligare upprustningsetapper av Packhuskajen är 
planerade samtidigt som förvaltningen under de kommande åren även kommer att 
behöva rusta upp kanalmurar vid Brunnsparken och strandskoningen längs 
Trädgårdsföreningen. 

Investeringsområde: Trädplanteringar 
Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator 
och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, 
faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk 
och säkerhet. Kontinuerliga investeringar inom detta område är nödvändiga för att 
värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden 
som finns i stadsrummet. 

Investeringarna omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några 
få träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela 
kvarter genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för 
befintliga träd, öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som 
till exempel fruktlundar. Ett exempel på projekt som kommer att pågå under de 
närmaste åren är återplantering av lindar längs Vasagatan. 

Komponentavskrivning 
Staden införde komponentavskrivning 2017. Komponentavskrivning innebär att en 
anläggningstillgång delas upp i flera komponenter med olika avskrivningstid. 
Konsekvensen blir att delar av det planerade underhållet överförs till 
investeringsbudgeten i form av reinvesteringar. Komponentavskrivningarna uppgår 
till 15 mkr per år inom befintlig investeringsram, vilket är på samma nivå som 
föregående år. 
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Prioriteringsordning 
En allt växande exploateringstakt i staden skapar svårigheter att få fram resurser 
(såväl egen personal som konsulter och entreprenörer) till alla pågående projekt 
och att hinna genomföra dem inom utsatt tidplan. Idag räcker inte förvaltningens 
personalresurser för att kunna genomföra samtliga nödvändiga projekt. När 
förvaltningens bemanningsresurser är begränsade utgår förvaltningen från följande 
prioriteringsordning för uppdrag och projekt under 2021: 

1. Planering och genomförande av stadens prioriterade stadsutvecklingsprojekt 
samt uppdrag i kommunfullmäktiges budget. 
2. Utpekade enskilda uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
park- och naturnämnden. 
3. Förvaltningens ordinarie uppdrag och projekt kring planering, investering och 
underhåll utifrån nämndens beslutade budget. 
4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året. 

Utöver denna prioriteringsordning har förvaltningen en kontinuerligt hög 
prioritering för åtgärdande av risker på förvaltningens anläggningar 

2.4.6 Exploateringsinvesteringar 
Exploateringsinvesteringar uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning 
och den stadsutveckling som pågår. Det är fastighetsnämnden som har uppdraget 
att samordna och redovisa de andra nämndernas behov av investeringar, samt 
belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd. 

Inför budget 2020 genomfördes även en förändring som medförde att det 
ekonomiska ansvaret för exploateringsinvesteringarna överfördes till 
fastighetsnämnden. Det innebär att park- och naturnämnden inte längre har någon 
exploateringsbudget att besluta om. Förvaltningen vidarefakturerar upparbetade 
investeringsutgifter för exploateringsprojekt löpande till fastighetskontoret som har 
budget och uppföljningsansvaret. Efter anläggningens färdigställande förs 
anläggningen över till park- och naturnämnden som belastas med kapitalkostnader. 

2.5 Omvärldsanalys 
Intresset för utomhusvistelse och utomhusaktiviteter i nämndens parker och 
naturområden har ökat kraftigt det senaste året, inte minst beroende på Covid-
pandemin. Fler besökare i parker och naturområden ställer höga krav på skötsel 
och underhåll. Denna utveckling medför att det behövs en mer behovsstyrd skötsel, 
istället för den frekvensstyrda som förvaltningen använt sig av. För att ytterligare 
effektivisera skötseln och underhållet borde antalet beställare i staden minskas, 
vilket skulle innebära minskad byråkrati och mer resurser till själva utförandet. 

Vikten av en strategisk planering som går på tvärs över förvaltningsgränser och 
geografi blir allt viktigare och också att hitta modeller för finansiering och 
genomförande av översvämningsytor och klimatskydd. Multifunktionalitet och 
möjlighet att skapa mervärde på de ytor och anläggningar som används för att 
skydda staden behöver lyftas fram tydligare. Kunskap kring vilka funktioner som 
är lämpliga eller olämpliga att kombinera på samma yta behöver öka. 
Uppgradering och omvandling av ytor kommer behövas allt mer för att kunna få 
marken att räcka och behålla kvaliteten för park- och naturområden. En växande 
konkurrens om marken innebär också att nämnden behöver visa på värdet av ytor, 
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både för människan, staden och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

I förslaget till nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad är fokus att öka 
takten i omställningen till en ekologisk hållbar stad och programmet riktar särskilt 
in sig på att minska miljöpåverkan från Stadens egna verksamheter och de frågor 
Staden har stor rådighet över.  För att uppnå målen krävs satsningar i form av 
ökade resurser samt investeringar i teknik, och utbildning för personal. 

Digitalisering påverkar både det interna arbetssättet, kärnverksamheten och mötet 
med dom vi är till för. Utvecklingen av digitaliseringen har under pandemin 
utvecklats i en ännu snabbare takt. Det ställer stora krav på att kunna använda 
tekniken, krav på utrustning men också arbetssätt och beteende och förmågan att 
snabbt ställa om till nya förutsättningar. 

Digitalisering och ny teknik kan höja effektiviteten inom skötsel och 
anläggningsverksamheten, skapa hållbara, smarta parker och sänka 
miljöbelastningen. Det handlar bland annat om antalet testytor, elektrifiering av 
utrustning, smart teknik avseende soptunnor, bevattning och gräsklippning samt 
metodutveckling i samarbete med akademi och näringsliv. Initiala 
investeringskostnader väntas ge minskade kostnader för staden över tid och 
hemtagningseffekterna bedöms som relativt stora för staden. 

Nämnden har ett nytt reglemente sedan 15 oktober 2020 som ställer bland annat 
nya krav på hur nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för 
demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens 
invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja 
stadens infrastruktur för detta. 
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3 Riskhantering 
Förvaltningens samlade riskbedömning genomfördes i samband med 
nulägesanalysen 2021. Riskerna är identifierade utifrån tre perspektiv: 

 Verksamheten klarar inte att utföra uppdraget 
 Verksamheten lever inte upp till gällande styrdokument 
 Risker för att oegentligheter, jäv eller annat oetiskt beteende förekommer. 

Utifrån riskbedömningen har förvaltningen tagit fram en intern kontrollplan för 
2020. Planen presenteras i bilaga till budget 2021. 

3.1 Risker som kan innebära att verksamheten 
inte klarar att utföra uppdraget 

 Beskrivning 
av risk  

 
Konsekvens 
av risk  

 Möjlig åtgärd  

 
Sannolikhe
t för att risk 
ska inträffa 
(1-4)  

 
Konsekven
s om risk 
inträffar (1-
4)  

Risk för 
medarbetare
s hälsa på 
grund av  
Covid-19 

Att 
medarbetare 
smittas i 
arbetet och 
dålig 
arbetsmiljö 
vid 
hemarbete 

Tydliga anvisningar om 
hur man skyddar sig från 
covid-19 
Informationspunkt på alla 
APT:er 

2 3 

Risk att 
nämnden 
inte 
realiserar 
nyttorna av 
digitalisering 
och 
säkerställer 
en god digital 
arbetsmiljö 

Förvaltningen 
tappar i 
effektivitet 
och kommer 
efter i 
utvecklingen 
samt att IT-
stressen för 
medarbetarn
a ökar 

Upprättande av plan för 
nämndens digitala 
utveckling och förvaltning 
Upprättande av 
organisation för 
systemförvaltning och 
utveckling med 
specifikation av ansvar 
Upprättande av besluts- 
och prioriteringsforum för 
digital utveckling och 
förvaltning Upprättande 
av 
kompetensutvecklingspla
n Upprätta/uppdatera 
samt implementera 
styrande dokument 
Anvisning om vilken hjälp 
man kan få inom olika 
verksamhetssystem och 
frågor  
Ny rutin för introduktion 
av nyanställda med fokus 
på digitala verktyg 

3 3 

Otillräcklig 
eller 
ofinansierad 
underhålls-
planering 

Höjd risk för 
skada. 

Långsiktig underhålls-
planering. 

2 3 
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3.2 Risker som kan innebära att verksamheten 
inte lever upp till gällande styrdokument 

 Beskrvning av risk   Konsekvens 
av risken   Möjlig åtgärd  

 
Sannolikh
et att risk 
inträffar 
(1-4)  

 
konsekven
s om risk 
inträffar 
(1-4)  

Risk för miljö och 
hälsa då kemikalier 
används 

Skador på 
miljön och 
människors 
hälsa 

Utbildning, 
hälsoundersökning
ar 

3 3 

Risk för 
personuppgiftsinciden
ter 

Att 
personuppgift
er hamnar i 
orätta händer 

Utbildning 2 4 

3.3 Risker för att oegentligheter, jäv eller annat 
oetiskt beteende förekommer 

Beskrivning 
av risk 

Konsekvens av 
risk Möjlig åtgärd 

Sannolikhet 
att risk 
inträffar (1-4) 

Konsekvens 
om risk 
inträffar (1-4) 

Risk för brister 
i efterlevnad 
inom lagar och 
riktlinjer, vad 
gäller inköp 
och 
upphandling. 

Förtroendeskada, 
ekonomisk skad 

God 
internkontroll 
och analys 

2 4 
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4 Grunduppdraget 
Utifrån reglemente, budget 2021 och styrande dokument har mål strategier och 
indikatorer tagits fram för att beskriva hur förvaltningen tar sig an grunduppdraget 
2021. 

Målen visar riktningen, nämndens huvudprocess är det verktyg som används för att 
planera och genomföra verksamheten. 

Hur nämnden ska ta sig an grunduppdraget, kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
och uppdrag under 2021 kommer att beskrivas i nämndens verksamhetsplan. 
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5 Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till nämnden 
I kommunfullmäktiges budget finns tre övergripande mål för kommunkoncernen 
som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. 

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

 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 
 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

Till de övergripande målen finns övergripande verksamhetsmål. Dessa är breda i 
sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställer indikatorer, stadsledningskontoret följer upp och 
redovisas i Uppföljningsportalen 

I kommunfullmäktiges budget anges ett antal indikatorer kopplade till 
övergripande verksamhetsmål av särskild vikt för park- och naturnämnden. (se 
tabell 5.1) 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är ett organisatoriskt mål. (se tabell (5.2) 

För  park- och naturnämnden finns två specifika mål som kommunfullmäktige 
beslutar om. Nämnden beslutar själv om lämpliga indikatorer för att nå dessa. 

Utöver målen finns 6 budgetuppdrag för park- och naturnämnden samt 2 
budgetuppdrag som gäller för alla stadens nämnder och bolag 

Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer ska specifika mål 
och budgetuppdrag ligga till grund för nämnders och styrelsers verksamhetsplaner. 

  



Budget 2021  21 (23) 

Park- och naturnämnden  

 2020-12-08 

5.1 Övergripande verksamhetsmål inklusive 
indikatorer 

KF mål Indikator Målvärd
e 2021 

Målvärd
e 2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2030 

Göteborg har 
en budget i 
balans och 
långsiktigt 
hållbara 
finanser 
 

Staden ska ha god 
ekonomisk hushållning i 
verksamheterna. 
 

    

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

Svenskt Näringslivs 
mätning om Lokalt 
företagsklimat, 
sammanfattande 
omdöme. 
 

200 150 125 50 

Göteborg är 
en levande 
kultur-, idrotts- 
och 
evenemangsst
ad för boende 
och besökare 
 

Nöjd Medborgar-Index- 
Idrott- och 
motionsanläggningar. 
 

68 70 81 85 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till andra, 
andel (%) 
 

27% 26% 25% 20% 

Göteborg är 
en jämlik stad 
med 
gemenskap 
och tillit 
 

SCB:s 
medborgarundersökning:
Nöjd-Inflytande-Index 
(NII)– Totalindex 
 

36 37 38 50 

Göteborg tar 
ansvar för 
kommande 
generationers 
livskvalitet 
 

Skyddad natur total, andel 
(%). 
 

13% 13% 14% 16% 

Andel av befolkningen 
(16–84 år) som upplever 
att oron för att utsättas för 
brott påverkar 
livskvaliteten i stor 
utsträckning. (NTU). 
 

6% 6% 6% 3,5% 

Göteborg är 
en trygg och 
välskött stad 
 

Anmälda brott om 
skadegörelse per 1 000 
inv. 
 

24,3 24 23 15 
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KF mål Indikator Målvärd
e 2021 

Målvärd
e 2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2030 

Nöjd Medborgar-Index- 
Renhållning och 
sophämtning. 
 

68 70 71 90 

Nettoinflyttning till 
kommunen. 
 

4 000 4 000 4 000 5 000 
Göteborg 
byggs 
attraktivt, tätt 
och varierat 
 

Nöjd Region-Index- 
Fritidsaktiviteter. 
 

76 77 78 80 

5.2 Organisationsmål och indikatorer till 
nämnden 

KF mål Indikator Målvärd
e 2021 

Målvärd
e 2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2030 

Medarbetarengage
mang (HME) totalt 
kommunen – 
Totalindex. 
 

80 81 81 85 Göteborgs Stad är 
en attraktiv 
arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor 
 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%). 
 

8,2% 8,1% 8% 7% 

  

  

  

5.3 Kommunfullmäktiges mål för nämnden 
KF mål 

Tillsammans med civilsamhälle och privata aktörer möjliggörs naturupplevelser, fritid och 
rekreation samtidigt som den biologiska mångfalden och sammanhängande grönytor 
värnas 
 

Göteborg är en ren och snygg stad. 
 

5.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till 
nämnden 

KF Budgetuppdrag 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att uppdatera stadens grönstrategi. 
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KF Budgetuppdrag 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att prioritera strandstäd både i skärgården och runt 
våra sjöar. 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att genomföra de åtgärder som föreslås i 
utvärderingen av projektet med offentliga toaletter och i Förstudien kring hållbara 
toalettlösningar för Södra Skärgården. 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att tillsammans med Trafiknämnden ta fram en 
långsiktig strategi för att värna stadens närhet till vatten. 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för åretruntbad i den 
befintliga bassängen i Jubileumsparken. 

Park- och naturnämnden får i uppdrag att fortsätta samordna åtgärder för att möta 
Göteborgs råttproblem. 

5.5 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag (över 
plan och/eller mandatperioden) 

KF Budgetuppdrag 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete 
under hela planperioden. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala 
personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. 
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Intern kontrollplan för Park- och naturförvaltningen 2021 
 

 

Område Kontrollmål Kontrollmetod  Risk Ansvarig Kontroll Uppföljning 
Risk för brister i 
efterlevnad inom lagar 
och riktlinjer, vad gäller 
inköp och upphandling. 

God intern kontroll 
och analys 

Stickprov, analys, 
återkoppling till 
ansvariga chefer samt 
redovisning till 
ledningsgrupp. 

 

9 Chef för ekonomi Nov Årsrapport 

Risk att nämnden inte 
realiserar nyttorna av 
digitalisering och 
säkerställer en god 
digital arbetsmiljö 

 

Upprättande av plan 
för nämndens digitala 
utveckling och 
förvaltning 

Upprättande av 
organisation för 
systemförvaltning 
och utveckling med 

Genomför årlig 
undersökning för att 
mäta och följa upp 
nyttorealisering av 
genomförda insatser 

 

9 Chef för ekonomi Nov Årsrapport 
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specifikation av 
ansvar 

Anvisning om vilken 
hjälp man kan få 
inom olika 
verksamhetssystem 
och frågor   

Ny rutin för 
introduktion av 
nyanställda med 
fokus på digitala 
verktyg 

Risk för försämrad miljö 
och hälsa då kemikalier 
används  

 

Utbildning i 
användandet av 
kemikalier 

Hälsoundersökningar 

Kontroll av 
registrering i 
Chemsoft 
Genomförda 
utbildningar 
Genomförda 
hälsoundersökningar 

12 Chef Skötsel och anläggning 
Chef Arbetsmarknad            
Chef HR och kommunikation  

Nov Årsrapport 

Risk för 
personuppgiftsincidenter 

Genomförande av 
utbildningsinsats: e-
utbildning för 
administrativ 
personal och chefer 

Statistik från e-
utbildning, utförs av 
dataskyddskontakter.  

 

9 Dataskyddskontakter/ansvarig 
chef 

Nov Årsrapport 
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Risk för medarbetares 
hälsa pga Covid-19 

Informationsinsatser 
om hur man skyddar 
sig mot covid-19. 

Råd för hemarbete 
utifrån fysiskt och 
psykosocialt 
perspektiv 

Stående punkt på 
APT   
Medarbetarsamtal 
Arbetsmiljöronder 

9 Chef för HR och 
kommunikation 

Nov Årsrapport 
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