
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande 

 
Yttrande 
Sverigedemokraterna har tidigare flera gånger tagit ställning för att Göteborgs Stad skall 
avsluta samarbetsavtalet med Shanghai. Sverigedemokraterna står fast vid denna 
ståndpunkt och hoppas detta kan se så snart som möjligt. 
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Delårsrapport mars 2020 för 
kommunledningen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Delårsrapport mars 2020 för kommunledningen godkänns. 
2. Uppföljning av partnerskap för samarbete mellan Shanghai stad och Göteborgs Stad 

samt intern handlingsplan för perioden 2017–2019 antecknas. 
3. Budgetuppdraget 2020 till samtliga nämnder och styrelser att se över möjliga 

realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering av kommande års 
investeringsprojekt enligt beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort 
(diarienummer 0314/20). 

4. Budgetuppdraget 2020 till samtliga nämnder och styrelser att sträva efter hög 
kostnadstäckning på avgiftsbelagd verksamhet, där så är möjligt, enligt beskrivning i 
avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0315/20). 

5. Budgetuppdraget 2020 till samtliga nämnder och styrelser att bidra till att minska 
stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden, enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0317/20). 

6. Budgetuppdraget 2020 till kommunstyrelsen att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, ta ett större ansvar att ta emot praktikanter, inte minst personer 
med funktionsnedsättning, enligt avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 
0427/20). 

7. Budgetuppdraget 2019 till kommunstyrelsen att se över regelverket för avställning av 
kommunala lokaler, enligt avsnitt 4.1.3.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0419/19). 

8. Uppdraget till stadsledningskontoret att i en kommande uppföljningsrapport redovisa 
inom staden redan vidtagna åtgärder med anledning av att Barnkonventionen blivit 
lag, samt utmaningar för staden och behov av ytterligare åtgärder, enligt avsnitt 
4.1.4.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0344/20). 

9. Uppdraget till stadsledningskontoret att genomföra krisövningar avseende punkt 3, 
enligt avsnitt 4.1.4.3 förklaras fullgjort (diarienummer 1707/18). 

10. Uppdraget till stadsledningskontoret att ta fram utbildningar och stöd som riktar sig 
till stadens anställda med syfte att upptäcka och förebygga radikalisering och 
våldsbejakande extremism, enligt avsnitt 4.1.4.1 förklaras fullgjort (diarienummer 
1260/18). 

11. Uppdraget till stadsledningskontoret att genomföra temamöte med kommunstyrelsen, 
berörda nämnder och aktörer kring våldsbejakande extremism, enligt avsnitt 4.1.4.1 
förklaras fullgjort (diarienummer 1261/18). 
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Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (2) 
   
   

Sammanfattning 
Delårsrapporten för mars är den första rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade 
struktur för uppföljning. Avsnitten 1–3 är avsedda för nämnder och styrelsers 
rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, medan rapportering mer 
specifikt till den egna nämnden sker i avsnitt 4. I det nya uppföljningssystemet läggs ett 
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 KS budget och KS verksamhetsplan, vad 
som uppnåtts, resultat, och analys av verksamhetens utveckling. 

Rapporten är framtagen under en tid med intensivt arbete med krisledning med anledning 
av Covid-19. Stadsledningskontorets verksamhet är påverkad av situationen och 
möjligheterna att bedöma framtiden är något begränsad. 

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

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

Samverkan 
Information och dialog om innehåll i denna rapport har lämnats i förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG) den 1 april 2020. 

Bilagor 
1. Delårsrapport mars 2020 för kommunledningen 

2. Göteborgs Stads handlingsplan 2020-2021 för genomförande av Göteborgs 
Stads innovationsprogram 2020–2023 

Ärendet  
Kommunstyrelsen ska godkänna delårsrapport mars 2020 för kommunledningen. Enligt 
stadens tidplan för budget- och uppföljningsprocessen är sista dag för beslut i nämnd 
2020-04-23. 

I ärendet lämnas uppföljning av partnerskap för samarbete mellan Shanghai stad och 
Göteborgs Stad samt intern handlingsplan för perioden 2017–2019.  

Ärendet innehåller också rapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget samt 
andra uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller från kommunstyrelsen 
till stadsledningskontoret.  

 

 

Anders Roswall 

Chef för område kontorsledning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Sammanfattning 
En fortlöpande utveckling av stadsledningskontorets grunduppdrag sker i och med 
stadens nya struktur för uppföljning. Bland annat har en Uppföljningsportal startats 
under mars månad. Inom ärendeprocessen har en sexmånaders rullande 
uppdragslista tagits fram som uppdateras inför varje kommunstyrelsesammanträde. 
Uppdraget att leda och samordna staden utvecklas i och med förändringen av 
kontorets organisering där avsikten är att stärka förutsättningarna att samordna och 
driva arbeten för att möta de utmaningar kommunsektorn står inför. 

Tre väsentliga avvikelser mot kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan lyfts 
fram. Dels beslutet att skjuta fram beslutet om strategisk planeringsfunktion till 
2022, dels att uppdraget "Valhallagatan/evenemangsområdet" har förklarats 
fullgjort, dels laglighetsprövning av Trygghetsvakter och kamerabevakning vilket 
medför att införandet tar längre tid är planerat. Detta ger inga större konsekvenser 
för kontoret då personalresurser planerats om. Däremot används inte avsatt budget 
för ändamålen. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förklara följande fem 
budgetuppdrag fullgjorda. 

Uppdraget att: 

• Se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens 
finansiering av kommande års investeringsprojekt. 

• Sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så 
är möjligt. 

• Bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under 
mandatperioden. 

• Tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, ta ett större 
ansvar att ta emot praktikanter, inte minst personer med 
funktionsnedsättning. 

• Se över regelverket för avställning av kommunala lokaler. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förklara ytterligare fyra 
uppdrag fullgjorda. 

Uppdraget att: 

• I en kommande uppföljningsrapport redovisa inom staden redan vidtagna 
åtgärder med anledning av att Barnkonventionen blivit lag, samt 
utmaningar för staden och behov av ytterligare åtgärder. 

• Punkt 3 i uppdraget att genomföra krisövningar.  
• Ta fram utbildning och stöd som riktar sig till stadens anställda med syfte 

att upptäcka och förbygga radikalisering och våldsbejakande extremism. 
• Genomföra temamöte med kommunstyrelsen, berörda nämnder och aktörer 

kring våldsbejakande extremism. 

Sjukfrånvaron är fortsatt låg innevarande år och har minskat jämfört med 
motsvarande period förra året. Kontoret arbetar aktivt med rehabilitering och med 
aktiviteter i planen för arbetsmiljö och hälsa för att bibehålla låg sjukfrånvaro och 
god arbetsmiljö 

Prognosen är överskott på 10,0 mnkr vid årets slut, fem miljoner hänförs till 
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stadsledningskontorets verksamhet och lika mycket till den politiska verksamheten. 
Prognosen per mars baseras på de förutsättningar som kan överblickas i nuläget 
men läget med Covid-19 medför att såväl ekonomisk prognos liksom prognos över 
arbetad tid och sjukfrånvaro är svårbedömd. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 
Delårsrapporten för mars är den första rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade 
struktur för uppföljning. Avsnitten 1–3 är avsedda för nämnder och styrelsers 
rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, medan 
rapportering mer specifikt till den egna nämnden sker i avsnitt 4. I det nya 
uppföljningssystemet läggs ett 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 vad som 
uppnåtts, resultat, och analys av vad dessa betyder utifrån verksamhetens 
utveckling. 

Rapporten är framtagen under en tid med intensivt arbete med krisledning med 
anledning av Covid-19. Stadsledningskontorets verksamhet är påverkad av 
situationen och möjligheterna att bedöma framtiden är något begränsad. 

2.1 Verksamhetens utveckling 
Stadsledningskontorets grunduppdrag/processer 

Covid-19 påverkan på stadsledningskontoret 

Situationen med Covid-19 har under året fått en successivt ökad påverkan på 
kontoret. Framför allt är ledningskapaciteten kraftigt ansträngd liksom vissa 
funktioner och arbetsgrupper. Chefer och medarbetare på kontoret är med i 
Göteborgs Stads krisledning liksom i förvaltningens motsvarighet. En planering för 
ett uthålligt arbete på längre sikt har påbörjats. 

Situationen har även en påverkan på stadsledningskontorets arbete med 
grunduppdragen. Medarbetare jobbar hemifrån, är hemma sjuka eller hemma med 
barn och anhöriga. Effekter syns i att möten och aktiviteter har ställts in, eller att 
lägre bemanning inom vissa delar av en arbetskedja medför uppbromsat arbete i en 
annan del. Kontoret har fått göra prioriteringar bland arbetsuppgifter även om det i 
skrivande stund ännu inte syns någon tydlig nedgång i leveranser. En planering för 
att säkra de viktigaste och mest prioriterade arbetsuppgifterna i ett längre 
perspektiv om sex månader har påbörjats. För att ha beredskap för en fortsatt hög 
belastning över sommaren pågår en alternativ semesterplanering med en högre 
bemanning än normalt. 

Läget med Covid-19 påverkar rapporteringen i denna delårsrapport. Ovissheten 
medför till exempel att såväl ekonomisk prognos liksom prognos över arbetad tid 
och sjukfrånvaro är svårbedömd.  

Planering, budget och uppföljningsprocessen  

Stadsledningskontoret har under de första månaderna fortsatt att implementera de 
förändringar som tidigare arbetats fram. Under mars månad startade 
uppföljningsportalen och i samband med delårsrapport för mars implementeras 
ytterligare förändringar i strukturen för delårsrapporterna. Samtal har förts med 
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representanter för förvaltningar och bolag för att öka kunskapen och förståelsen för 
de förändringar som genomförts med ett större fokus på nämnder och styrelsers 
grunduppdrag och eventuella avvikelser (positiva som negativa) utifrån vad som är 
planerat. 

Ärendeprocessen  

Under januari introducerades en ny uppföljning som innebär att kommunstyrelsen 
varannan vecka får en uppdaterad bild över de uppdrag/ärenden som planeras för 
beslut i kommunstyrelsen de närmaste 6 månaderna. Syftet är att kunna ge 
kommunstyrelsen en översiktlig bild över aktuella uppdrag och när de planeras tas 
upp för beslut i styrelsen. 

Leda och samordna staden  

Stadsledningskontoret planerar för en förändring av den egna organisationen 
avseende rollen att leda och samordna aktiviteter inom stadens förvaltningar och 
bolag. Detta med avsikt på att stärka förutsättningarna att samordna och driva 
arbeten för att möta effekter av omvärldsförändringar och de utmaningar 
kommunsektorn står inför. Bedömningen är att kontoret successivt kan arbeta med 
ett förändrat fokus från och med hösten 2020. 

Leda, samordna och följa upp personal- och arbetsgivarpolitiken i staden  

För 2020 görs insatser för att marknadsföra stadens alla olika yrken. Dessutom 
genomförs undersökningar vad olika målgrupper ser som attraktivt hos en 
arbetsgivare. Utbildningsområdet har prioriterat stöd till behörighetsgivande 
studier, den fördjupade barnskötarutbildningen samt fortsatt prioritering av språk- 
och kompetensutvecklande arbetssätt inom förskolan. 

Äldreomsorg har prioriterat introduktionsprogram för medarbetare inom 
myndighetsutövning samt för nya chefer att möta personer med demens, men även 
stöd för studier och fortbildning inom verksamhetsområdet. Inom 
hemtjänstområdet kommer man att ta fram ett nytt arbetssätt kopplat till 
digitalisering och inom hälso- och sjukvården har man prioriterat ny 
rekryteringsmodell och bemanningsenhet för sjuksköterskor. 

Inom anslaget ryms även flera aktiviteter inom funktionshinderområdet med 
utbildningsprojekt inom välfärdsteknik och digitalisering med syfte att bättre nyttja 
digital teknik som pedagogiska hjälpmedel. Vidare genomförs även 
utbildningssatsningar inom stödpedagogik samt flera andra för verksamheten 
viktiga kompetenshöjande aktiviteter. Inom individ- och familjeomsorg och 
funktionshinder är det fortsatt fokus på plattformsarbetet med kommungemensam 
introduktion och kompetensutveckling på olika nivåer för sektorns medarbetare. 
Vidare genomförs även riktade utbildningar för socialsekreterare och förste 
socialsekreterare. 

Under våren planerades avslut av de pågående chefsprogrammen Morgondagens 
chef och Morgondagens chef för chef, men på grund av riktlinjer till följd av 
Coronaviruset har vi ställt in dessa under våren och planerar istället att avsluta 
programmen under hösten 2020. Även pågående utvecklingsprogram för 
Förvaltnings- och Bolagschefer skjuts till hösten på grund av det rådande läget. 

Programmet attraktiv arbetsgivare: 

Under hösten 2019 har arbetet inom programmet för attraktiv arbetsgivare på 
övergripande nivå handlat om information om programmet till olika målgrupper 
inom stadens förvaltningar och bolag samt analys av nuläget när det gäller 
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strategier i programmet. Utifrån resultaten från nulägesanalysen och de beroenden 
som finns i strategierna i programmet det vill säga ”genom att” identifieras i 
dagsläget följande fem prioriterade områden: 

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

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

- Vi utvecklar vår organisationskultur utifrån stadens gemensamma 
förhållningssätt. 

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

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

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

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen fortsätter i 
ordinarie verksamhet. Under det kommande året läggs fokus på tre områden. 
Utbildning av handledare för att kunna hantera arbetsbelastning och återhämtning 
kommer att fortsätta och utifrån den fördjupade uppföljningen inom 
arbetsmiljöområdet som genomfördes 2019 kommer analys och 
uppföljningsarbetet att fördjupas och utvecklas. Då förutsättningarna för detta 
arbete påverkas av Covid-19 kan inplanerade aktiviteter komma att skjutas längre 
fram i tiden. 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 
Utfall perioden 

jämfört med 
samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnad stadsledningskontoret +0,2 mnkr 
(+0,3%) 

+34,2 mnkr 
(+13,4%) 

Personalvolym stadsledningskontoret 
(årsarbetare) 

+1,6 årsarbetare 
 (+2,5 %) 

+11 årsarbetare  
 (+4,6%) 

Nettokostnad politisk verksamhet +1,5 mnkr 
(+7,4%) 

+3,0 mnkr  
(+3,4%) 

Personalvolym politisk verksamhet 
(årsarbetare) 

+2,2 årsarbetare  
(+12,4%) 

+4,3 årsarbetare  
(+5,9%) 

Nettokostnaden för stadsledningskontoret har under perioden ökat marginellt med 
0,3 procent (0,2 mnkr) jämfört samma period föregående år. Jämfört med 
föregående års utfall visar marsprognosen en ökning av nettokostnaden med 13,4 
procent (34,2 mnkr) för helåret. Ökningen beror på ökad personalvolym inom 
avdelningar med utökat uppdrag samt att lönerna har ökat mellan åren. Samtidigt 
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hade stadsledningskontoret under 2019 medel för tre nya uppdrag (19,0 mnkr) som 
inte användes full ut under året men som beräknas användas till en större del under 
2020. Under 2019 hade också medel motsvarande 17,6 mnkr överförts till Idrotts- 
och föreningsnämnden vilket ledde till att stadsledningskontoret vidtog 
kostnadsbesparande åtgärder, främst genom att avvakta med planerad rekrytering 
av personal under året. 

För den politiska verksamheten har nettokostnaden under perioden ökat med 7,4 
procent (1,5 mnkr) jämfört samma period föregående år. Orsaken till ökningen är 
att vakanser under 2019 hos den politiska verksamheten efter valet 2018 nu är 
tillsatta samt att lönerna har ökat mellan åren. Jämfört med föregående års utfall 
visar marsprognosen en ökning av nettokostnaden med 3,4 procent (3,0 mnkr) för 
helåret. Ökningen beror på samma anledning som beskrivits ovan. Orsaken till den 
lägre kostnadsutvecklingen för helåret jämfört med första kvartalet är att ökningen 
i personalkostnaderna har för året neutraliserats delvis av lägre kostnader för 
kommunfullmäktiges representationsverksamhet. Mer information gällande detta 
finns under avsnitt 4.3.2. 

Under perioden har stadsledningskontorets personalvolym ökat med 2,5 procent 
vilket motsvarar 1,6 årsarbetare, jämfört med samma period föregående år. Detta 
beror på utökat uppdrag för avdelning Samhällsskydd och beredskap samtidigt som 
en minskning av temporära uppdrag skett. 

Under perioden har personalvolym för den politiska verksamheten ökat med 12,4 
procent vilket motsvarar 2,2 årsarbetare, jämfört med samma period föregående år. 
Orsaken är att vakanser under 2019 nu är tillsatta. 

Stadsledningskontorets personalvolym för helår 2020 beräknas öka med 4,6 
procent vilket motsvarar 11 årsarbetare. Ökningen beror på utökat uppdrag för 
Samhällsskydd och beredskap, inrättande av omställningsfunktion, 
projektledaruppdrag för ny nämndorganisation samt utökning av kvalificerade 
planeringsledartjänster. 

Den politiska verksamhetens personalvolym för helår 2020 beräknas öka med 5,9 
procent vilket motsvarar 4,3 årsarbetare. Ökningen beror på att vakanser under 
2019 nu är tillsatta. 

För stadsledningskontoret och den politiska verksamheten är osäkerheterna 
gällande såväl ekonomisk prognos som årsarbetartal relativt stora så här tidigt på 
året och speciellt med hänsyn till hur coronaviruset covid-19 kommer att påverka 
förutsättningarna. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Strategisk planeringsfunktion 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

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

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

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



 
Delårsrapport mars 2020 Facknämnder  9 (32) 
Kommunledningen  
 2020-04-15 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inga konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

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

Vidtagna åtgärder 

Berörd personal har andra arbetsuppgifter. 

Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

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

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

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

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inga konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

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

Vidtagna åtgärder 

Berörd personal har andra arbetsuppgifter. 

Rättslig prövning Trygghetsvakter och kamerabevakning 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Ärende1324/17, uppdrag till kommunstyrelsenatt ansöka om förordnande av 
ordningsvakter enligt 3 § LOV inom fyra områden inom Vallgraven. En rättslig prövning 
har gjorts och Göteborgs Stad harfortsatt en ansökan som ska prövas av polisen. Detta i 
sin tur påverkar det fortsatta arbetet.  
Ärende 0393/19, uppdrag angåendekamerabevakning: Göteborgs stad har tillsammans 
med Polismyndigheten en överenskommelse om ett gemensamt hanteringssätt för 
kamerabevakning. Fasta installationer med fler kameror beräknas bli klart under hösten 
2020.Förtydligande av respektive uppdrag beskrivsunder avsnitt 4. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Trygghetsfrågor är väsentliga att kontinuerligt utveckla då det berör många människor. 
Det kan upplevas att tid mellan beslut och verkställighet drar ut på tiden, vilket kan 
innebära en fortsatt upplevd otrygghet. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inga konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel om 14 mnkr som finns reserverade för båda uppdragen i kommunfullmäktiges 
budget för 2020 bedöms inte tas i anspråk i sin helhet. Detta mot bakgrund av att alla 
aktiviteter inte kan verkställas i full skala förrän efter sommaren 2020. 
Stadsledningskontoret kommer under våren dels att initiera en förnyad 
konkurrensutsättning inom ramavtalet förbevakningstjänster för att upphandla 
ordningsvakter för uppdraget att arbeta inom LOV 3 § områden och dels fortsätta 
samarbetet med Polismyndigheten avseende kamerabevakningen. 

Vidtagna åtgärder 
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Pågående arbete med handlingsplan och genomförande för att verkställa 
överenskommelsen med Polismyndigheten avseendekamerabevakning samt förnyad 
konkurrens utsättning avseende ordningsvakter. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex 

 Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

77 76 79 80 81 85 

Utfall/mål för 
nämnden 

75 74 75 78 79 85 

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

 Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

8,6 % 8,1 % 8,3 % 8,2 % 8,1 % 7 % 

Utfall/mål för 
nämnden 

4,1 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

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

Samtliga nämnder och styrelser meddelar enligt anvisningar i denna rapportering 
vilka målvärden som satts avseende organisationsmålen om ökat 
Medarbetarengagemang (HME) och att sjukfrånvaron ska minska. 
Kommunstyrelsens målsättningar angavs i verksamhetsplanen för året. När 
samtliga nämnder och styrelsers målvärden lagts samman kommer det att framgå 
om den planerad styrning på helheten når upp till målsättningen i 
kommunfullmäktiges budget. 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

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

Analys av resultat 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att anta stadsledningskontorets förslag 
till Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020 - 2026. 

Stadsledningskontoret kommer nu att påbörja fas två i programarbetet vilket 
innebär att ta fram den kompletterande styrning som programmet föreslår. 
Stadsledningskontoret kommer att återkomma till kommunstyrelsen med en 
tidsplan för det fortsatta arbetet i slutet på kvartal 2 2020. 

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

Övergripande verksamhetsmål: "Göteborgs präglas av en god samverkan 
mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv" 

Analys av resultat 

Det nystartade centret för hållbar stadsutveckling fortsätter och bygger vidare på 
det tidigare samarbetet inom Mistra Urban Futures med fokus på forskning och 
kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling. Flera projekt från förra 
programperioden drivs vidare efter årsskiftet. 

Göteborgs Stad har i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet 
formulerat en avsiktsförklaring med syftet att säkerställa och utveckla Göteborgs 
position som en ledande och attraktiv kunskapsregion i Europa. Den ska skapa 
förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat samarbete med fokus på långsiktig 
kunskaps- och kompetensförsörjning. 

Stadsledningskontoret har etablerat en arbetsgrupp för uppdraget att utveckla 
samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. En insats är 
att en arbetsgrupp ger stöd i påbörjad utvärderingsprocess. Överenskommelsens 
kanslifunktion har med stöd av social resursförvaltning, idrotts- och 
föreningsförvaltning och stadsledningskontoret påbörjat ett arbete med att samla 
underlag för utvärdering av innevarande överenskommelseperiod, 2017–2020. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

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

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

Analys av resultat 

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

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Kontoret deltar i nätverk som svarar för att definiera och genomföra aktiviteter 
inom ramen för några av stadens strategiskt viktiga program med fokus på det 
övergripande målet. Ett exempel är det näringslivsstrategiska programmet som kan 
bidra till att utveckla samordningsfördelar med andra närliggande program, ett 
annat är arbetet med ny översiktsplan som stadsledningskontoret följer aktivt för 
ökad måluppfyllelse på hela-staden nivå, och ytterligare ett är miljö- och 
klimatprogrammet som är ett gemensamt uppdrag mellan kommunstyrelsen och 
miljö- och klimatnämnden där en remissversion färdigställts under första kvartalet 
2020. 

Status i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

Stadsledningskontoret har installerat den strategiska samordningsfunktion som har 
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i uppdrag att följa upp stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
utifrån perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö. Funktionen har tagit fram ett 
förslag till reglemente för det trygghetsråd som ska inrättas, vilket ska behandlas av 
kommunstyrelsen. 

Till trygghetsrådet ska det även kopplas ett medlemskap i Nordic Safe Cities. 
Stadsledningskontoret har ansökt om medlemskap och organiserar för ett 
deltagande. Bedömningen är att ett inrättande av trygghetsråd under 
kommunstyrelsen kommer att stärka den politiska och strategiska styrningen inom 
området. 

Den strategiska samordningsfunktionen ska under året utreda och redovisa en 
lämplig kommuncentral organisation för det direkt brottsförebyggande arbetet. 
Uppdraget är beroende av utgången på frågan om huruvida ordningsvakter kan 
förordnas i staden genom så kallade paragraf 3-områden. En delrapportering på dnr 
1621/18 lämnas under 4.1.4.2. 

Stadsledningskontorets arbete med att implementera arbetsmodellen gällande 
strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll pågår genom att 
berörda aktörer inom staden identifieras och en rutin för hur implementeringen ska 
kunna ske tas fram tillsammans med dessa. 

För att likrikta och förtydliga insatserna när medarbetare utsatts för hot eller våld i 
tjänsten, har stadsledningskontoret fastställt Göteborgs Stads rutin för polisanmälan 
vid hot och våld i tjänsten. Rutinen redogör för tillvägagångssätt vid en hot- eller 
våldshändelse som drabbar medarbetare i Göteborgs Stad. Rutinen bedöms bidra 
till att samtliga händelser hanteras på ett likartat sätt och till att verksamheterna och 
medarbetarna känner stöd och trygghet i sitt dagliga arbete. 

Stadsledningskontoret har i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samlad 
enhet eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med 
avhoppare. Operativt arbete med avhoppare bedrivs idag främst av socialtjänsten i 
respektive stadsdel. Utredningen av en samlad enhet för avhopparverksamheten är 
ett resultat av tidigare utredningsförslag på en konkret förbättring av stadens arbete 
med avhoppare. Utredningen av nuvarande uppdrag bedrivs parallellt och i samråd 
med arbetet kring ny nämndorganisation och beräknas slutredovisas under kvartal 
2 2020. 

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

Övergripande verksamhetsmål: "Göteborgarna får valuta för skatten och en 
välfärd med hög kvalitet" 

Analys av resultat 

Stadsledningskontoret arbetar vidare enligt inriktningen att fler inriktningsbeslut i 
stora ärenden ska tas av kommunfullmäktige för ökad styrning. Arbete har under 
första kvartalet pågått med att färdigställa nästa version av Färdplan Älvstaden som 
kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut under kvartal 2. 

Övergripande verksamhetsmål: "Göteborg är en attraktiv arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor" 

Arbete pågår i enlighet med det som redovisas under punkt 2.1 Leda, samordna och 
följa upp personalpolitiken i staden. De aktiviteter som görs är kopplade till 
Program för attraktiv arbetsgivare och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och 
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sänka sjuktalen. 

Analys av resultat 

I Göteborgs Stads medarbetarenkät för 2019 sjunker HME-värdet från 77 till 76. 
Då det är en liten variation mellan åren är det svårt att peka på bakomliggande 
orsaker. Sjukfrånvaron har uppvisat en nedåtgående trend de senaste två åren och 
stadsledningskontoret gjorde bedömningen att den nedåtgående trenden skulle 
fortsätta. På grund av den pågående pandemin Covid-19 görs nu bedömningen att 
ohälsotalen kommer att öka under 2020. 

Vidtagna åtgärder 

De åtgärder som förväntas ge positiva resultat är de tidigare redovisade åtgärderna 
med koppling till Program för attraktiv arbetsgivare och fortsatt arbete inom 
arbetsmiljö och hälsoområdet. 

2.2.2.4 Övergripande mål: Stadens finansiella mål efterlevs 

Inget att rapportera för första kvartalet. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

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

  
Aktuell 

period (ack 
sedan årets 

början) 

Motsvarand
e period 

föregående 
år 

Prognos 
2020 Utfall 2019 

Total sjukfrånvaro (%) 3,3 % 3,8 % 3,5 % 3,4 % 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

5 8   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

7 4   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  14 % 11,3 % 

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

Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret har minskat med 0,5 procent jämfört med 
samma period 2019. Samma jämförelse för staden visar på en minskning på 0,6 
procent. Stadsledningskontoret har en låg sjukfrånvaro (3,3 procent) jämfört med 
staden (8,5 procent). Stadens mål för sjukfrånvaron 2020 ligger på 8,3 procent. 
Stadsledningskontoret har en målsättning att bibehålla den låga nivån genom ett 
fortsatt aktivt arbete utifrån stadens rehabiliteringsprocess och genom nytt 
arbetssätt att följa upp och förbättra arbetsmiljön utifrån veckovisa 
"temperaturmätningar" i verktyget Winningtemp. 

Stadsledningskontoret är i en fas av omorganisation och har höjd beredskap för att 
kunna leverera i sitt uppdrag. Ett antal vakanser har tillsatts under årets första 
månader och för närvarande pågår rekrytering av planeringsledare. Prognosen för 
den förvaltningsexterna personalomsättningen bedöms därför högre jämfört med 
utfall 2019. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Verksamhetens möjlighet att utföra grunduppdraget kräver ledning i form av 
prioritering inom stadsledningskontorets samlade uppdrag och avvägningar mellan 
insatser i olika uppdrag. Kontoret har därför påbörjat en översyn av organisering 
och arbetssätt för att utveckla kontorets förmåga att ta emot, placera och verkställa 
uppdrag effektivt och med hög kvalitet. Chefer på stadsledningskontoret ska leda 
för att ge ökad helhetssyn utifrån såväl ett kontorsperspektiv som ett hela-staden-
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perspektiv. Ledarskapet ska vägleda och stödja, bygga strukturer för samarbete, 
samt vid behov avgränsa och prioritera för att skapa en tydlighet i uppdrag, roller 
och ansvar. 

Översynen, som i huvudsak beräknas genomföras under det första halvåret 2020, 
innebär under arbetets gång en ökad belastning i verksamheten. Samtidigt är 
förändringen nödvändig utifrån anpassningar till omvärlden och på längre sikt 
grundläggande för att stärka förutsättningarna i uppdraget. Stadsledningskontoret 
ser i samband med organisationsöversynen även över kompetensbehov för att 
säkerställa bemanning i verksamheten utifrån framtida utmaningar, förväntningar 
och krav och tar vid varje rekrytering ställning till de nya förutsättningarna. 

För att klara bemanning och kompetensförsörjning behöver stadsledningskontoret 
vara en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som nya medarbetare och chefer. 
En viktig del i attraktiviteten är en organisationskultur som skapar tillit och 
förtroende från de organisationen är till för liksom inom organisationen. 

För att utveckla organisationskulturen har stadsledningskontoret startat flera 
initiativ, till exempel kan nämnas gemensam ledarutveckling för chefer, 
referensgrupp med medarbetare för att sprida goda initiativ inom kontoret, 
utveckling av gemensamma mötesforum där positiva exempel kan lyftas fram och 
gemensamma helhetsbilder kan ges av ledningen. 

Förbättringsarbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är en 
prioriterad fråga, med bland annat fokus på en tydligare styrning och tätare 
uppföljning av faktorer som påverkar medarbetares arbetsmiljö, prestation och vilja 
att vara ambassadörer för arbetsplatsen, vilket är ett mått på arbetsplatsens 
attraktivitet. 

Utvecklingsområdena i arbetet med att stärka attraktiviteten och utveckla 
organisationskulturen är tätt sammankopplade med varandra och behöver ses i en 
helhet. Kärnan i förbättringsarbetet är ledarskapet och en kontinuerlig 
verksamhetsutveckling tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Stadens fyra förhållningssätt, med särskilt fokus på Vi arbetar tillsammans och Vi 
tänker nytt, visar vägen som en röd tråd genom prioriterade åtgärder. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

 Tkr Period Helår 

 Utfall Budget Avvik
else 

Utfall fg 
år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut 
fg år 

Intäkter 43 726 39 435 4 291 49 695 199 491 195 557 198 226 194 984 

Kostnader -125 895 -126 711 816 -130 173 -579 891 -576 457 -588 626 -538 124 

Kommun-
bidrag 97 594 97 594 0 97 069 390 400 390 900 390 400 370 637 

Resultat 15 425 10 318 5 107 16 591 10 000 10 000 0 27 497 

3.2.1 Utfall till och med perioden 
Periodens resultat för kommunledningen är ett överskott på 15,4 mnkr vilket 
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motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget (10,3 mnkr) med 5,1 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (3,4 mnkr) 
och överskott från den politiska verksamheten (1,7 mnkr). Under avsnitt 4.3.1 
redogörs för de huvudsakliga orsakerna till den positiva avvikelsen. 

3.2.2 Prognos 
Prognosen för kommunledningen är ett överskott på 10,0 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med samma belopp. Den huvudsakliga förklaringen är 
överskott från stadsledningskontoret (5,1 mnkr) och överskott från den politiska 
verksamheten (4,9 mnkr). Kontoret beräknar att finansiera delar av SDN 
genomförandets kostnader inom ram. Prognosen för kommunledningen är 
oförändrad jämfört med föregående prognos per februari. Under avsnitt 4.3.2 
redogörs för de huvudsakliga orsakerna till denna positiva avvikelse. Prognosen 
per mars baseras på de förutsättningar som kan överblickas i nuläget men 
osäkerhetsfaktorerna är relativt stora så här tidigt på året och speciellt med hänsyn 
till hur coronaviruset covid-19 kommer att påverka kommunledningens 
förutsättningar att bedriva sitt uppdrag.  
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Grunduppdrag 

4.1.1 Stadsledningskontorets huvudprocesser. 
Innovationsarbete i Göteborgs Stad 

Som ett led i att nå målen i Innovationsprogrammet har en handlingsplan för 2020–
2021 tagits fram och beslutats av stadsdirektören. Planen har sitt fokus på de 
projekt som återfinns inom ramen för Go:innovation fas 3 som är ett 
Vinnovafinansierat projekt. Syftet med handlingsplanen är att beskriva de 
delprojekt som ska genomföras 2020 - 2021 för att fortsätta arbetet med att 
realisera mål och målbild i Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023. 
Stadsledningskontorets roll är att övergripande samordna projekten och kontorets 
ledningsgrupp utgör styrgrupp. Kontoret ansvarar också för vissa åtgärder i planen. 

I handlingsplan har följande förvaltningar och science parks valt att delta med 
ansvar för genomförandet av insatser: 

• Intraservice 

• Konsument och medborgarservice 

• Göteborgs grundskoleförvaltning 

• SDF Västra Hisingen 

• Miljöförvaltningen 

• Johanneberg Science park 

• Göteborgs social resursförvaltning 

• Stadsledningskontoret 

Som stöd i vissa delprojekt finns till exempel RISE och Lindholmen Science Park 
Visual Arena, stadsbyggnadskontoret och BRG. Flera av stadens förvaltningar och 
bolag kommer att bidra till måluppfyllelse i handlingsplanen genom deltagande 
som piloter i anslutning till vissa delprojekt. 

Handlingsplanen för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2020–
2021 bifogas i bilaga 2. 

Uppföljning av partnerskap för samarbete mellan Shanghai stad och 
Göteborgs Stad samt intern handlingsplan för perioden 2017–2019 

Uppföljning av handlingsplanen kopplat till samförståndsavtalet med Shanghai 
2017 – 2019 

Göteborg Stad har partnerstadsavtal med Shanghai, Nelson Mandela Bay 
Municipality, Lyon, Chicago, S:t Petersburg, Xi’an, Tallinn, Rostock, Kiel, 
Newcastle samt Krakow. Göteborgs Stad är vänort med Bergen, Århus och Åbo. 
Partnerstadsavtalen är inaktiva, dvs vi uppdaterar inga avtal eller tar fram 
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handlingsplaner. Utbyten med inaktiva partnerstäder sker inom respektive bolag 
och förvaltningars uppdrag. Visst utbyte av artighetskaraktär förekommer med de 
inaktiva partnerstäderna. Partnerstadsavtal med Nelson Mandela Bay Municipality 
är en förutsättning för att driva ICLD finansierade projekt. Detta partnerskap skall 
planeras till kommunstyrelsen för beslut i höst. 

Göteborg Stad har sedan 1986 ett ”Memorandum of Cooperation” med Shanghai. 
Detta avtal möjliggör samarbeten inom kollektivtrafik, hamnverksamhet och 
avfallshantering. 2003 utökades områden för utbyte genom tecknandet av 
“Agreement on the establishment of Sister City Relationship (samförståndsavtal). I 
detta avtal kompletterades samarbetsområdena med ekonomi, handel, vetenskap, 
teknik, kultur, utbildning, idrott samt hälsa och miljöskydd. 

Samförståndsavtalet gäller i två år och förnyas automatiskt om ingen av parterna 
återkallar avtalet. Förlängning av samförståndsavtalet har skett löpande sedan 
2003, med ca tre års avtalstid, vilket har bekräftats av städerna genom förnyade 
beslut. För perioden 2017–2019 har staden också tagit fram en intern handlingsplan 
som kommunstyrelsen beslutade om, enligt policy och riktlinjer för internationellt 
arbete. 

Utvärdering av uppdragen beskrivet i den interna handlingsplanen för 
avtalsperioden 2017–2019: 

Stadsledningskontoret har fått underlag från berörda förvaltningar och bolag som 
återges sammanfattat nedan. Det är Business Region Göteborg AB (BRG) och 
Göteborgs Hamn AB som framför allt rapporterar ett arbete kopplat till avtalet. 
Övriga bolag och förvaltningar har haft inget eller ett begränsat utbyte med 
Shanghai under perioden. Göteborg & Co gör en generell bedömning att 
majoriteten av de kinesiska besöken till Göteborg kopplas till näringslivets 
direktinvesteringar i staden – vilket också genererar släkt och vänresor till 
Göteborg 

BRG har under avtalsperioden haft ett antal näringslivskopplade utbyten med 
Shanghai inom ramen för sitt uppdrag. 

Under avtalsperioden har BRG koncentrerat sitt arbete kring investeringsfrämjande 
kopplat till fordonsindustrin och Geelys etablering av innovationscentret. BRG har 
tecknat ett underavtal med Commission of Science & Technology vilka uttryckte 
behov av avtalet för att Chalmers och Tongji University och/eller Göteborgs 
Universitet och Fudan University ska kunna söka forskningsmedel från dem. Idag 
finns två projekt på Chalmers finansierat på detta sätt. BRG vidareutvecklar 
möjligheten till ömsesidigt utbyte inom ramen för det avtal som tecknats mellan 
BRG och Commission of Science & Technology. 

Göteborgs Hamn har genomfört diskussioner inom områdena volymtillväxt, 
miljöarbete, digitalisering, intermodalitet och personalutveckling. Bolaget ser 
fördelar med att vara systerhamn med världens största och snabbast växande hamn 
de senaste 10 åren. Stadens mångåriga samarbete med Shanghai gör att Göteborgs 
Hamn ses som en strategisk partner för utveckling av logistik mellan Sverige och 
Kina. Göteborgs Hamn har inför 2020 diskuterat med det mer operativa 
hamnbolaget i Shanghai, SIPG, att teckna ett ”parallellavtal” till det 25-åriga avtal 
som finns mellan Göteborgs Hamn och det mer traditionella PortAuthority. 
Samförståndsavtalet mellan städerna bidrar positivt till Göteborgs Hamn separata 
systerhamnsavtal med Port of Shanghai då systerhamnsavtalet blir en del i ett större 
sammanhang. 
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Chalmers Tekniska Högskola uppger att samarbeten med universiteten i Shanghai 
utvecklas väl, inte minst inom forskning. Göteborgs Universitet möjliggör för 
utbyten mellan lärare, forskare och studenter till och från lärososäten i Shanghai. 
Utmaningar finns när det gäller studentutbyten. Chalmers bedömer att avtalet är 
viktigt för att fortsätta utveckla samarbetet kring studentutbyte. Göteborgs 
Universitet kommer att ta över sekretariatet för Nordic Centre i Fudan i januari 
2021. 

Sammanfattningsvis kan stadsledningskontoret konstatera att samarbetet med 
Shanghai främst är viktigt inom näringslivet, hamnen och för akademin. Inom 
ramen för grundavtalet ”Memorandum of Cooperation” och utifrån sina 
grunduppdrag kan BRG och Hamnen fortsätta sina utbyten med Shanghai om de 
önskar/bedömer det som ändamålsenligt. Därutöver bedömer stadsledningskontoret 
att det inte är aktuellt med nya tre-åriga uppdateringar av samförståndsavtalet ej 
heller att ta fram någon ytterligare handlingsplan. 

Lokalt förankrade evenemang 

Stadsledningskontorets återremitterade förslag till organisering av lokala 
evenemang är under beredning och planeras till kommunstyrelsen 2020-04-15. I 
avvaktan på beslut om vem som ska koordinera och genomföra de lokala 
evenemangen, planerar stadsledningskontoret för genomförande av de evenemang 
kontoret tidigare ansvarat för (West Pride, Veterandagen och Black Ribbon Day) 
samt den nya Internationella dagen för avskaffande av rasism. Kulturnämnden 
genomför Medborgarskapsceremonin och de nationella minoriteternas 
högtidsdagar. 

Administrativa processer - IT-plan för förvaltningen 

Inom staden pågår ett omfattande digitaliseringsarbete och inom 
stadsledningskontoret har en IT-plan utarbetats som har fokus på att implementera 
de nya verktygen för digitalisering. Inom ramen för Office 365 finns många olika 
produkter, funktioner och applikationer. Under året avser förvaltningen att införa 
flera nya applikationer och funktioner för att underlätta verksamhetens och 
medarbetarnas behov av att kunna arbeta effektivt. Bland annat att fortsätta att 
utveckla samarbetsytorna (sharepoint) och bygga bättre strukturer för att samla och 
dela information och dokument. 

Informationssäkerhet har koppling till alla typer av informationssystem oavsett om 
dessa är IT-baserade eller manuella. Dokumentation och struktur av befintliga 
system samt att säkra upp rutiner blir en fortsatt en viktig del i förvaltningens 
informationssäkerhetsarbete. Utbildning sker kontinuerligt framför allt via 
Intranätet där material finns tillgängligt. 

Arbete med dataskyddsförordningen har utvecklats. Stadsledningskontoret har ett 
nära samarbete med Intraservice och dataskyddsombudet. Vidare finns det 
utarbetade rutiner för incidentrapportering och begäran om registerutdrag. Under 
året planeras utbildning för de lokala dataskyddskontakterna på kontoret samt 
utarbetande av informationsmaterial kring dataskyddsfrågor. 

4.1.2 Organisationsförändringar i staden 

4.1.2.1 Genomförande förändrad SDN organisering 

Genomförandet av förändringen avseende de verksamheter som finns inom SDN 
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pågår i enlighet med plan. Under januari månad bemannades projektorganisationen 
och samverkansstrukturer arbetades fram tillsammans med CSG. Huvudprojektet 
leds från stadsledningskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och 
socialresursförvaltning. Samtliga delprojekt är bemannade med delprojektledare 
från stadsdelsförvaltningarna. 

4.1.3 Budgetuppdrag från KF:s budget 

4.1.3.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förklara 
fullgjorda 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar 
av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering av kommande års 
investeringsprojekt, diarienummer 0314/20. 

Kommunstyrelsen som nämnd har ingen investeringsbudget och äger inga 
tillgångar som är realiserbara, utan nämnden leasar och hyr via driftsbudgeten de 
tillgångar som nämnden har behov av för att utföra sitt uppdrag. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög 
kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt, 
diarienummer 0315/20. 

Den verksamhet hos kommunstyrelsen som är avgiftsbelagd är till hundra procent 
självfinansierad, det vill säga att verksamhetens alla kostnader täcks av de intäkter 
som faktureras. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens 
totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden, 
diarienummer 0317/20. 

Stadsledningskontoret är mitt i ett arbete med att se över sin organisering. 
Målbilden är bland annat att det ska bli enklare att tydligt placera uppdrag och 
därmed ansvar i organisation, att grundprocesserna ytterligare kvalitetssäkras och 
effektiviseras samt att öka förutsättningarna för att proaktivt leda arbete med att 
möta de utmaningar Göteborgs Stad står in för. 

Kontorets resursplanering är i stor omfattning beroende av i vilken utsträckning 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen lägger nya och utökade uppdrag på sin 
förvaltning. De senaste åren har uppdrag givits så att i synnerhet områdena 
Säkerhet och beredskap samt Kontrakt och uppföljning utökats. Exkluderas dessa 
områden så redovisar kontoret en minskad personalvolym. I arbetet med förändrad 
organisation finns ett fokus på att effektivisera stadsledningskontorets arbete med 
det samlade uppdraget. Genom ovanstående förutsättningar föreslås uppdraget 
fullgjort. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, ta ett större ansvar att ta emot praktikanter, inte 
minst personer med funktionsnedsättning, diarienummer 0427/20. 

Uppdraget har stor samhörighet med två andra ärenden som stadsledningskontoret 
nyligen arbetat med och som kommunstyrelsen ska besluta om vid sammanträde 
2020-03-25: 

1. Uppdrag att i samverkan med berörda parter utvärdera Trainee för personer med 
funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur programmet, och arbetet 
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med det, kan utvecklas och förbättras, 2019-05-08 § 327, diarienummer 0618/19. 

2. Uppdrag om att i samverkan med funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads 
råd för funktionshinderfrågor revidera Göteborgs Stads program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Ett särskilt uppdrag inom ramen för 
revideringen var att utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att 
underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden, 
2019-03-28 § 21, diarienummer 0759/19. 

Utifrån utvärderingen av TFF föreslog stadsledningskontoret bland annat att 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, i sitt övergripande ansvar för 
samordning av arbetsmarknadsfrågor, är en central part för kommunikation i frågor 
som rör sysselsättning, praktik och arbetsfrämjande insatser. Nämnden har 
arbetsgivarkontakter, metoder, handledarstöd samt möjligheter att kombinera 
utbildnings- och praktiksatsningar, även för personer med funktionsnedsättning. 
Bedömningen var att nämndens samordningsansvar behöver bli tydligare och mer 
känt för stadens förvaltningar och bolag. 

I förslag till revidering av program för full delaktighet har helhetsperspektivet och 
behovet av samverkan stärkts för att skapa förutsättningar för att nå målen i 
programmet. 

Funktionshinderrörelsen är en viktig samverkanspartner tillsammans med 
Göteborgs Stad som arbetsgivare. Exempel på utvecklingsfrågor för strategiskt 
samarbete med stadens nämnder och styrelser är frågor som handlar om 
kompetensförsörjning, arbetsdelning och utformning för tillgänglighet på stadens 
arbetsplatser. De fackliga organisationer har en självklar plats i alla former av 
samarbeten, och på alla nivåer, i utvecklingsfrågor som rör arbetsgivarpolitiken. 
Utifrån detta bör samverkan ske inom ramen för kontinuerliga utvecklingsinitiativ 
på central, strategisk nivå. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över regelverket för avställning av 
kommunala lokaler, diarienummer 0419/19. 

Styrningen för Göteborgs Stads lokalförsörjning behöver utvecklas för att uppnå 
effektivare processer av lokalförsörjningen. Att enskilt förändra en del av ett 
regelverk utan att se till det totala regelverket för styrning kan innebära att den 
effekt som förväntas uppstå uteblir. Regelverk för avställning av kommunala 
lokaler är en del av den totala styrningen av lokalförsörjningsprocessen. 

Stadsledningskontorets bedömning är att nytt regelverk för avställning av 
kommunala lokaler genomförs efter beslut om en genomgripande utveckling av 
styrningen för Göteborgs Stads lokalförsörjning genom antagande av Göteborgs 
Stads program för lokalförsörjning. 

Programmet anger att lokalbehovsplaner årligen ska upprättas av varje verksamhet. 
Lokalbehovsplan är en metod för respektive verksamhet att analysera och 
prognosticera sitt lokalbehov över tid samt att få detta behov dokumenterat i en 
plan. 

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget att se över regelverket för avställning 
av kommunala lokaler omhändertas i arbetet med regelverk för 
lokalförsörjningsprocessen. 

Uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2019 om att se över regelverket för 
avställning av kommunala lokaler föreslås förklaras fullgjort. 
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4.1.3.2 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, 
Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla 
arbetsmiljöarbetet, diarienummer 0424/20. 

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

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga 
nämnder och styrelser, implementera planen mot hedersrelaterat förtryck och 
våld, diarienummer 0425/20. 

Uppdraget pågår enligt planering. På grund av Coronaviruset har de tre planerade 
seminarierna som skulle genomförts i april fått skjutas på framtiden. I övrigt enligt 
plan. 

Kommunstyrelsen får i 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, 
diarienummer 0319/20. 

Ärendet har samband med motion från SD (diarienummer 1143/19) att Göteborgs 
kommun, genom det kommunala bolaget HIGAB snarast säger upp hyreskontraktet 
med Kvibergs marknad. Tjänsteutlåtande gällande motionen behandlades i 
kommunstyrelsen den 25 mars 2020. 

Uppdraget i budgeten omfattar insamlande av lägesbilder från polis och 
förvaltningar samt bolag inom staden som har lokal- och markuthyrning. Som del 
av lägesbilden kommer även rapport från insatser utförda inom projektet Osund 
konkurrens inhämtas. Projektet samordnas av Kunskapscentrum mot organiserad 
brottslighet i samverkan med olika förvaltningar inom kommunen, Skatteverket 
och polisen. Uppdraget är planerat att slutrapporteras sista kvartalet 2020. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med relevanta aktörer och 
utifrån nuvarande lägesbild över radikalisering och våldsbejakande 
extremism i Göteborg, ta fram förslag till nya åtgärder för att motverka den 
extrema miljön och förebygga radikalisering, diarienummer 0330/20. 

Uppdraget pågår i nära samverkan med andra uppdrag inom stadsledningskontoret 
som har tydliga beröringspunkter. Bland annat uppdragen om att identifiera 
otrygga platser samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 
Uppdraget att ta fram förslag till nya åtgärder för att motverka den extrema miljön 
och förebygga radikalisering kommer att slutrapporteras kvartal fyra 2020. 

Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, ta fram 
en strategi för att säkerställa kostnadskontroll. 

Stadsledningskontoret har tagit en första kontakt med lokalförvaltningen för att 
höra hur de tagit sig an uppdraget. Lokalförvaltningen tolkade att uppdraget från 
kommunfullmäktige gavs utifrån de prognosändringar som lokalnämnden gjorde 
under det gångna året. Lokalförvaltningen bedömer att man nu har rutiner för att ha 
kostnadskontroll över de investeringsrelaterade driftskostnaderna. Därmed anser 
lokalförvaltningen att uppdraget är utfört. 

Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att, i samråd med 
kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa en 
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hållbar ekonomi inom VA-kollektivet. 

Stadsledningskontoret har tagit en första kontakt med kretslopp och vatten för att 
höra hur de tagit sig an uppdraget. Förvaltningen beskriver att det finns ett påbörjat 
arbete, dels interna utbildningsinsatser för personal samt arbete inom ekonomisk 
uppföljning och kontroll, dels långsiktig ekonomisk planering. 
Stadsledningskontoret kommer att följa arbetet. 

4.1.4 Övriga uppdrag från KF och KS 

4.1.4.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förklara 
fullgjorda 

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i en kommande uppföljningsrapport 
redovisa inom staden redan vidtagna åtgärder med anledning av att 
Barnkonventionen blivit lag, samt utmaningar för staden och behov av 
ytterligare åtgärder, diarienummer 0344/20. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en del av den 
internationella folkrätten och mänskliga rättigheter. Stadsledningskontoret kartlade 
2019 stadens arbete med barnkonventionen, detta med anledning av att 
barnkonventionen skulle komma att inkorporeras i svensk lag 1 januari 2020. En 
viktig utgångspunkt för kartläggningen var att utgå från barns eget perspektiv [1]. 
Stadsledningskontoret intervjuade därför ett 30-tal barn om konventionens 
betydelse för dem, hur de ser på samtiden och att växa upp i Göteborgs stad. 
Kartläggningen i sin helhet återfinns på 
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20197201527143. 

I Göteborgs Stad sker barnrättsarbetet lokalt, med olika förutsättningar och resultat. 
I stadsledningskontorets kartläggning finns flera goda exempel som med fördel 
skulle kunna inspirera och spridas i staden. Som exempel kan nämnas att 
stadsdelen Angered varje år producerar ett barnbokslut. Att socialtjänsten beaktar 
barn i myndighetsbeslut genom användandet av specifika metoder och material [2] 
och grundskoleförvaltningen arbetar aktivt med barnkonventionen i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningar och bolag som bedriver ett 
kontinuerligt, aktivt och strategiskt arbete vad gäller barnrättsfrågan har också i 
större utsträckning identifierat och omhändertagit de behov verksamheten haft av 
eventuella förberedelser inför 2020. Främst handlar detta om att omsätta teori till 
lokal praktik, till exempel genom kompetenshöjande insatser. 

Ett barnrättsligt arbete ska bedrivas i alla verksamheter. Barns rättigheter, likt allas 
mänskliga rättigheter, är beroende av i vilken utsträckning de förtydligas och 
bekräftas (av vuxenvärlden). En inkorporering av barnkonventionen i svensk lag 
kan förväntas öka medvetenheten och kunskapen kring barns rättigheter. Fler 
aktörer kommer sannolikt att behöva juridiskt stöd i att tolka och tillämpa 
barnkonventionen. En del förvaltningar och bolag tror sig inte vara direkt berörda 
av barnkonventionen, det innebär att staden, på flera områden, står utan beredskap 
och kompetens i det barnrättsliga arbetet. Det barnrättsliga arbetet förutsätter 
kännedom om barnkonventionen och implementering av barns rättigheter i ledning 
och styrning. I allt för många fall är frågan aktuell beroende av intresse och 
engagemang. 

Barnperspektivet finns med i de flesta svaren i kartläggningen men inte alltid barns 
eget perspektiv eller barnrättsperspektivet. Det vill säga att respondenterna lyfter 
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och beskriver hur barn tar plats i verksamheter men inte hur detta kopplar an till 
barnkonventionens artiklar, hur verksamheten säkerställer att barn kommer till tals, 
eller hur frågan omhändertas genom ledning och styrning. 

Målkonflikter är en växande utmaning på flera områden. Barnkonventionens 
artiklar kan stå i konflikt med varandra vilket gör det stundtals komplext att utröna 
barnets bästa. Särskilt problematisk upplevs frågan om samma rättigheter för alla 
barn. I Göteborg lever de flesta barn väl men också under vitt skilda 
förutsättningar. Åtskilliga barn i Göteborg är särskilt utsatta, diskrimineras, vittnar 
om rasism och utsätts för kontroll. Med arbetssätt, metoder och generella 
skrivningar behöver dessa barn uppmärksammas särskilt. Detta gäller samtliga av 
stadens verksamheter, inte bara de som traditionellt kommer i kontakt med utsatta 
barn. Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling [3] innebär att stat och kommun 
ibland behöver göra olika och särskilda insatser för individer. Barn med 
funktionsnedsättningar och unga HBTQ-personer är exempel på grupper där 
åtskilliga individer kan sägas vara eftersatta i att få sina rättigheter tillgodosedda. 

Stadsledningskontoret menar att barns rättigheter, i enlighet med Sveriges 
Kommuners och Regioners rekommendationer, skulle stärkas ytterligare genom 
någon form av central organisering. Andra områden att utveckla för att säkerställa 
ett gott barnrättsligt arbete i praktiken, inom alla stadens verksamheter, är 
kompetenshöjande insatser. Flera bra digitala utbildningar finns att tillgå. 
Barnombudsmannen har i uppdrag att höja kunskapen om barnrätt bland annat i 
kommuner. Vidare, att arbeta med gemensamma verktyg, erfarenhetsutbyten och 
en kvalitativ uppföljning av frågan. Demokratikommissionens delbetänkande och 
Demokratiutredningen lyfter båda vikten av att arbeta med val och inflytandeforum 
för unga. Att vidareutveckla ungdomsfullmäktige till att vara ett barnrättsverktyg i 
praktiken i mer staden-övergripande arbete är en möjlighet. Och slutligen att som 
ungdomsfullmäktiges Edvin Johansson säger; främja kontinuitet och ihållighet: 

”Arbetet med barns rättigheter tar aldrig slut. Tvärtom. Barnkonventionen behöver 
göra ett starkare avtryck i alla stadens rum.” 

[1] FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 12,1. 
Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

[2] Göteborgs Stads socialtjänst använder utredningsmaterialet BBIC (barns behov 
i centrum), vilket innebär metoder inriktade på barnsamtal och 
skyddsbedömningar, ett stöd för att barn ska få komma till tals. 

[3] FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 6. 

1. Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling. 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra krisövningar, 
diarienummer 1707/18. 

Under 2019 genomfördes i tre delar utbildning/information för 
krisledningsnämnden. Innehållet bestod av: uppdrag och mandat för 
krisledningsnämnden, juridiska aspekter och lagstiftning samt praktiskt 
övningsexempel om beslutsfattande. Uppdraget kan därför förklaras fullgjort 
avseende punkt 3 i ärende 1707/18. 
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Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram utbildning och stöd som 
riktar sig till stadens anställda med syfte att upptäcka och förbygga 
radikalisering och våldsbejakande extremism, diarienummer 1260/18. 

Temamöte inom sakområdet våldsbejakande extremism är planerat att genomföras 
under kvartal två 2020 med nämnderna för Grundskolenämnden, 
Utbildningsnämnden, Idrott och föreningsnämnden, Förskolenämnden, Social 
resursnämnd och Kulturnämnden. Innehållet kommer att tas fram tillsammans med 
Försvarshögskolan, Center mot våldsbejakande extremism och 
Segerstedstinstitutet. Fokus kommer att ligga på uppdaterad lägesbild, 
grundorsaker till radikalisering samt information om hur de olika våldsbejakande 
extremistiska miljöerna ser ut och hur propagandan kan se ut. 

Utbildning och utbildningsmaterial tas fram i samverkan med Social 
resursförvaltning, Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande 
rådet och Segerstedstinstitutet vid Göteborgs universitet. 

Behovet av yrkesanpassade utbildningar och utbildningsmaterial är stort. Inom 
ramen för detta uppdrag sker samverkan med Sveriges kommuner och regioner, 
Socialstyrelsen och Skolverket för att definiera vilka behov som finns och vad som 
eventuellt finns att utgå från. 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra temamöte med 
kommunstyrelsen, berörda nämnder och aktörer kring våldsbejakande 
extremism, diarienummer 1261/18. 

Planen var att temamöten skulle genomföras under våren 2020. Temamötena ska 
genomföras i samverkan med Försvarshögskolan och Göteborgs universitet 
(Segerstedsinstitutet). Upplägget är att genomföra aktiviteterna vid tre tillfällen i 
anslutning till ordinarie kommunstyrelsemöten. På grund av Corona kommer dessa 
att genomföras under hösten 2020. 

4.1.4.2 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder 
skyndsamt överlämna driften av lantgårds- och besöksverksamheten på 
Bergums fritidslantgård till en förening, diarienummer 0499/20. 

Stadsledningskontoret har identifierat Fastighetskontoret, Idrott- och 
föreningsförvaltningen och SDF Angered som berörda förvaltningar i ärendet och 
fördelat ansvar mellan förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att hos Polismyndigheten ansöka om att 
områdena Brunnsparken - Gustaf Adolfs Torg med intilliggande 
kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra platser enligt 3 § lagen 
(1980:578) om ordningsvakter (LOV)”, diarienummer 1324/17. 

I ärendet har två parallella processer pågått under hösten 2019 och våren 2020. 
Dels har staden överklagat förvaltningsrättens dom och fått prövningstillstånd hos 
Kammarrätten. Under hösten lämnades även en ny ansökan om förhandsbesked in 
till polismyndigheten. 

2020-02-21 kom Kammarrättens dom. Domen kan sammanfattas i följande 
ställningstagande. Lagen om ordningsvakter ger inte kommunerna någon rätt att 
ansöka om att få förordna ordningsvakter utan lagen förutsätter att det är en enskild 
ordningsvakt som ansöker om förordnande. Domstolen menar också att 
förvaltningsrätten inte gjorde rätt bedömning i att pröva stadens överklagande 
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eftersom kommunen inte har rätt att ansöka. 

Polismyndigheten kom efter att domstolsprövningen med beslut för stadens 
ansökan om förhandsbesked. I handläggningen av ärendet lämnade 
lokalpolisområde Centrum och polisområde Storgöteborg ett tillstyrkande av 
behovet av ordningsvakter i yttranden till rättsenheten inom polismyndigheten. 

Arbetet pågår nu med att få tillstånd en förnyad konkurrensutsättning så att en 
ordningsvakt kan ansöka om förhandsbesked hos polismyndigheten. Ansökan ska 
omfatta frågan för att få förordnade inom de geografiska platserna som stadens 
ursprungliga ansökan omfattar, i form av tjänstgöring vid fyra geografiska platser 
inom Vallgraven. 

Paragraf 3-områden, diarienummer 1621/18. 

Kommunstyrelsen gav 2018-10-17 stadsledningskontoret i uppdrag att identifiera 
och redovisa sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för 
ansökan om att utgöra så kallade Paragraf 3-områden och 2019-09-11 ett fortsatt 
uppdrag att utreda fler lämpliga paragraf 3-områden. 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om 
att få förordna ordningsvakter enligt 3 § lagen om ordningsvakter (LOV) inom fyra 
geografiska platser inom Vallgraven. Ansökan har under 2019 varit föremål för en 
domstolsprocess och den 21 februari 2020 har Kammarrätten i Göteborg meddelat 
en dom som innebär att kommuner och andra sakägare inte har rätt att ansöka om 
att få förordna ordningsvakter eftersom LOV förutsätter att det är en enskild 
ordningsvakt som ansöker om förordnande. Polismyndigheten ska inte fatta 
särskilda beslut om förordnandeområden utan ska i stället inom ramen för ett och 
samma beslut pröva om aktuella områden uppfyller villkoren för 
förordnandeområde och om den enskilda ordningsvakt som ansökan avser 
uppfyller kvalifikationskraven. Göteborgs Stad har valt att inte överklaga domen, 
bland annat utifrån att en översyn av lagstiftningen pågår inom ramen för en statlig 
utredning. 

Utifrån att Polismyndighetens uppfattning tidigare varit att en ansökan från en 
kommun borde kunna prövas som ett förhandsbesked avseende om ordningsvakt 
kommer att kunna förordnas inom ett visst område har Göteborgs Stad i november 
2019 ansökt om ett sådant förhandsbesked inom de av kommunfullmäktige 
beslutande områdena. Polismyndigheten har påbörjat handläggningen av ansökan, 
men för att den ska kunna prövas krävs nu att den kompletteras med ansökan från 
en enskild ordningsvakt om att förordnas för tjänstgöring enligt 3 § LOV inom 
områdena. Stadsledningskontoret arbetar nu med att upphandla ordningsvakter som 
ska kunna anlitas dels för att ansöka om att bli förordnande, dels för i det fall 
ansökan beviljas också tjänstgöra inom områdena. Det finns i dagsläget inte något 
besked om hur lång tid det kan ta innan ansökan kommer att kunna prövas av 
Polismyndigheten. 

4.2 Styrning och ledning 

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



 
Delårsrapport mars 2020 Facknämnder  27 (32) 
Kommunledningen  
 2020-04-15 

tidsram. 

Under 2019 utvecklade kontoret arbetet med huvudprocesserna för budget, 
uppföljning och ärendehantering för att anpassa dessa till förändrade 
förutsättningar och krav. Kontoret arbetet nu vidare med att se över organisationen 
för att bland annat ytterligare kvalitetssäkra processer och stärka förutsättningarna 
att möta de omvärldsförändringar och utmaningar kommunsektorn står inför. I 
detta utvecklingsarbete är stärkt ledarskap och attraktiv arbetsgivare viktiga delar 
för att säkra leveranser till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Målsättningen är att ny organisation ska vara klar innan sommaren, men först träda 
i kraft i augusti. Detta för att säkra en stabil planering och arbetsledning över 
sommaren. 

4.2.2 Plan för arbetsmiljö och hälsa 
Stadsledningskontorets plan för arbetsmiljö och hälsa gäller från juni 2019 till juni 
2020. En samlad uppföljning av planen görs i samverkan med de fackliga 
organisationerna under april/maj parallellt med att en ny plan med giltighetstid från 
och med juni 2020 tas fram. I delårsrapporten redovisas därför valda delar av 
planen och inte en uppföljning av planen i sin helhet. 

Planen innehåller sex prioriterade områden, varav ett är Ledning och styrning av 
arbetsmiljöarbetet. Kontoret har utrett möjligheten att införa/testa en ny mätmetod 
av arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen som kompletterar medarbetarenkät och 
chefsenkät och som utgör ett verktyg för att prioritera och genomföra åtgärder i 
arbetsmiljön. 

I februari 2020 startade stadsledningskontoret veckovisa mätningar med ett verktyg 
som heter Winningtemp. Efter cirka sex veckors mätningar visar resultaten att 
stadsledningskontoret har en samlad status på 6.9, vilket är ett värde på en 10-
gradig skala som visar hur organisationen mår utifrån forskningsbaserade 
avgörande faktorer för välmående och prestation. 

Stadsledningskontorets värde är något lägre än snittet på alla företag som använder 
Winningtemp i Sverige. Kontorets styrkor är i dagsläget ledarskap hos närmaste 
chef samt teamkänsla, medan förbättringsmöjligheter främst återfinns i 
kategorierna autonomi (grad av självständighet i arbete) och arbetssituation. Viktigt 
att poängtera är att resultaten av mätningarna uppdateras varje vecka och därmed är 
ett realtidsverktyg för chefer att använda sig av i arbetsmiljöarbetet. 

Vid en jämförelse med resultaten i medarbetarenkäten från mätningen i november 
2019 kan konstateras att stadsledningskontoret har ett värde för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) på 74, vilket är två enheter lägre än för staden som 
helhet. I stort var resultatet i medarbetarenkäten stabilt jämfört med föregående års 
mätning, med små förändringar på de flesta faktorer. Den största förändringen 
återfinns i medarbetarenkäten på värdet för styrning, vilket minskar med fyra 
enheter och därmed ligger tio enheter lägre än för staden som helhet. Chefer visar 
generellt ett högre värde på HME (78) än medarbetare på stadsledningskontoret. 
De största förändringarna jämfört med föregående års mätning finns i värdet för 
motivation som ökar, och för ledarskap som minskar. 

I planen har målvärden satts att HME tillsammans med värdet för ledarskap och 
styrning ska bevaras eller öka. I mätningen genom medarbetarenkäten uppfylldes 
inte denna målsättning, medan realtidsmätningarna i Winningtemp lyfter fram  
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4.2.3 Aktuella revisionsrapporter 
Stadsrevisionens granskning av kommunstyrelsens verksamhet 2019 

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

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

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 
2019 

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

Yttrande från kommunstyrelsen 

Stadsledningskontorets förslag till yttrande där det framgår vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen gjort eller planerar att göra med anledning av kritiken och 
rekommendationerna i granskningarna lämnas i tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen senast i juni 2020. 

4.3 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

 Tkr Period Helår 

 Utfall Budget Avvikel
se 

Utfall fg 
år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut fg 
år 

Hela 
kommun-
ledningen 

        

Intäkter 43 726 39 435 4 291 49 695 199 491 195 557 198 226 194 984 

Kostnader -125 895 -126 711 816 -130 173 -579 891 -576 457 -588 626 -538 124 

Kommun-
bidrag 97 594 97 594 0 97 069 390 400 390 900 390 400 370 637 

Resultat 15 425 10 318 5 107 16 591 10 000 10 000 0 27 497 

         

SLK         

Intäkter 15 551 10 395 5 156 17 883 50 324 46 503 49 772 52 670 

Kostnader -75 343 -73 595 -1 748 -77 518 -340 077 -334 180 -344 672 -308 182 

Kommun-
bidrag 73 719 73 719 0 73 547 294 900 295 400 294 900 276 558 
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Resultat 13 927 10 519 3 408 13 912 5 147 7 723 0 21 046 

         

Politisk 
verksam-
het 

        

Intäkter 804 525 279 1 009 2 813 2 700 2 100 3 685 

Kostnader -23 181 -24 601 1 420 -21 852 -93 460 -95 923 -97 600 -91 313 

Kommun-
bidrag 23 875 23 875 0 23 522 95 500 95 500 95 500 94 079 

Resultat 1 498 -201 1 699 2 679 4 853 2 277 0 6 451 

         

Övrig 
verksam-
het 

        

Intäkter 24 532 24 100 432 24 739 96 354 96 354 96 354 90 473 

Kostnader -24 532 -24 100 -432 -24 739 -96 354 -96 354 96 354 -90 473 

Kommun-
bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Personal- 
och 
kompeten
sförsörjni
ng 

        

Intäkter 2 839 4 415 -1 576 6 064 50 000 50 000 50 000 48 156 

Kostnader -2 839 -4 415 1 576 -6 064 -50 000 -50 000 -50 000 -48 156 

Kommun-
bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Personal- 
och 
kompeten
sförsörjni
ng 

        

Insatsomr
åden         

Bemanning 754 490 -264 1 870 5 265 6 280 6 280 8 990 

Kompetens
utveckling 
förskola 

0 0 0 201 2 700 2 700 2 700 3 028 

Kompetens
utveckling 
skola 

-11 0 11 685 4 300 4 300 4 300 3 587 
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Kompetens
utveckling 
äldreomsor
g/hälso- 
och 
sjukvård 

419 400 -19 388 8 395 8 395 8 395 7 522 

Kompetens
utveckling 
IFO/funktio
nshinder 

1 148 1 727 579 1 027 13 020 13 020 13 020 9 484 

Övrig 
kompetens
utveckling 

83 263 180 405 3 535 1 110 1 110 2 638 

Chefsförsö
rjning 173 1 135 962 783 5 690 7 050 7 050 6 765 

Leda, 
samordna 
och följa 
upp 
personalpo
litiken 

273 400 127 705 7 095 7 145 7 145 6 142 

Summa 2 839 4 416 1 576 6 064 50 000 50 000 50 000 48 156 

Budgeten för kommunledningen 2020 innehåller en fördelning av den ekonomiska 
ramen på 390,4 mnkr på de två delar som utgör kommunledningen, det vill säga 
stadsledningskontorets verksamhet och den politiska verksamheten. Tabellen ovan 
åskådliggör strukturen och fördelningen av den ekonomiska ramen. 

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

4.3.1 Utfall till och med perioden 
Periodens resultat för kommunledningen är ett överskott på 15,4 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget (10,3 mnkr) med 5,1 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (3,4 mnkr) 
och överskott från den politiska verksamheten (1,7 mnkr). Nedan redogörs för de 
huvudsakliga orsakerna till detta överskott. 

Stadsledningskontorets verksamhet 

Resultatet för stadsledningskontoret uppgår till 13,9 mnkr med en positiv avvikelse 
gentemot budgeten (10,5 mnkr) med 3,4 mnkr. Den positiva avvikelsen beror 
huvudsakligen på personalvakanser under perioden. 

Politisk verksamhet 

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

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster) 

Intäkter och kostnader uppgår till 2,8 mnkr vilket motsvara en budgetavvikelse på 
1,6 mnkr jämför med budget (4,4 mnkr) 

Periodens avvikelse beror främst på att intäkter och kostnader för delar av anslaget 
kommer senare än budgeterat. 

Processutveckling och samordning välfärdens processer (faktureras)  

Samordningsuppdragets intäkter och kostnader uppgår till 1,2 mnkr vilket 
motsvarar periodens budget (1,2 mnkr). 

Fackliga förtroendemän (faktureras)  

Intäkter och kostnader uppgår till 23,3 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 1,1 mnkr jämfört med budget (22,2 mnkr). 

4.3.2 Prognos helår 
Prognosen för kommunledningen är ett överskott på 10,0 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med samma belopp. Prognosen är oförändrad jämfört med 
föregående prognos per februari. Nedan redogörs för de huvudsakliga orsakerna till 
denna positiva avvikelse. Prognosen per mars baseras på de förutsättningar som 
kan överblickas i nuläget men osäkerhetsfaktorerna är relativt stora så här tidigt på 
året och speciellt med hänsyn till hur coronaviruset covid-19 kommer att påverka 
kommunledningens förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. 

Stadsledningskontorets verksamhet 

Prognosen för stadsledningskontoret bedöms till ett överskott på 5,1 mnkr vilket 
motsvarar en avvikelse mot budget med samma belopp. 

Medel motsvarande 4,0 mnkr för uppdraget ”fler trygghetsfrämjande kameror i 
samverkan med polisen” bedöms inte kunna användas eftersom polisens plattform 
för användandet av flera kameror inte beräknas kunna börja användas förrän efter 
sommaren. 

Under februari beslutade kommunstyrelsen att skjuta fram införandet av en 
strategisk planeringsfunktion under stadsledningskontoret och att lyfta frågan igen i 
kommunstyrelsen under hösten 2022. Beslut fattades också om att budgetposten på 
2,0 mnkr som var avsatt till införandet ska hanteras efter det att första 
uppföljningsrapporten 2020 är beslutad. I den första uppföljningsrapporten 
kommer beslutet därför att innebära ett överskott på 2,0 mnkr eftersom budgeten på 
2,0 mnkr fortfarande finns hos stadsledningskontoret. När budgetposten hanteras 
efter första uppföljningsrapporten kommer inget överskott att uppstå gällande 
uppdraget under 2020. 

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

Prognosen innehåller även kostnader för SDN genomförandet. Pågående 
omorganisation och situationen med covid-19 har medfört att kontoret avvaktat 
med att bemanna vakanta tjänster och pandemin medför även lägre kostnader till 
följd av uteblivna aktiviteter. I nuläget är det svårbedömt vilket avrop från 
kommuncentrala poster som kan bli aktuellt att göra.   

Politisk verksamhet 

Prognosen för den politiska verksamheten bedöms till ett överskott på 4,9 mnkr 
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med samma belopp. Den positiva 
avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än budgeterat (3,1 
mnkr) hos politiska sekreterare samt att representationsverksamheten har påverkats 
av avbokningar på grund av coronaviruset covid-19. Dessa avbokningar fram till 
och med juni 2020 innebär lägre kostnader för kommunfullmäktiges 
representationsverksamhet med 1,7 mnkr. 

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster) 

Prognosen för intäkter och kostnader uppgår till 50,0 mnkr vilket motsvarar årets 
budget.  

I prognosen har vissa omfördelningar skett gentemot budgeten. 1,0 mkr har på 
grund av inställda event på högskolor och universitet samt inställd bioreklam 
flyttats från Bemanning och aktiviteten Employer branding till Övrig 
kompetensutveckling. Från Chefsförsörjning har 1,2 mnkr flyttats till Övriga 
kompetensutveckling. I övrigt har mindre justeringar gentemot budgeten skett med 
cirka 200 tkr, på grund av att aktiviteter har ställts in till följd av Covid-19. Dessa 
medel har flyttats över till Övrig kompetensutveckling. 

Processutveckling och samordning välfärdens processer (faktureras) 

Prognosen för intäkter och kostnader uppgår till 4,8 mnkr vilket motsvarar årets 
budget. 

Fackliga förtroendemän (faktureras) 

Prognos för intäkter och kostnader uppgår till 88,9 mnkr vilket motsvarar årets 
budget. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Syftet med denna handlingsplan är att beskriva de insatser/delprojekt som ska 
genomföras 2020 - 2021 för att fortsätta arbetet med att realisera mål och målbild i 
Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023.  

Handlingsplan 2020–2021 grundas på Göteborgs Stads deltagande i det nationella 
Innovationsnätverket som samordnas av RISE. Genomförandet av handlingsplanen 
kommer att stödjas av projektmedel från Vinnova kopplat till Go:innovation fas 3.  

Vem omfattas av planen 
Innovationsprogrammet och dess handlingsplan syftar till att stödja alla stadens nämnder 
och styrelser med strävan att höja stadens innovationsförmåga. I föreliggande 
handlingsplan har följande förvaltningar och science parks tilldelats särskilt ansvar för 
genomförandet av insatser:  

• Intraservice 
• Konsument och medborgarservice 
• Göteborgs grundskoleförvaltning  
• SDF Västra Hisingen  
• Miljöförvaltningen 
• Johanneberg Science park 
• Göteborgs sociala resursförvaltning 
• Stadsledningskontoret 

Som stöd i vissa delprojekt finns t ex RISE och Lindholmen Science Park Visual Arena, 
stadsbyggnadskontoret och BRG.  

Flera av stadens förvaltningar och bolag kommer att bidra till måluppfyllelse i 
handlingsplanen genom deltagande som piloter i anslutning till vissa delprojekt. 

Bakgrund 
2017-10-19 fattade Kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads innovationsprogram 
2018–2023. Programmets syfte är att skapa ett strukturerat arbete med innovation i 
Göteborgs Stads verksamheter och att öka stadens kapacitet att vara innovativ. Både inom 
Göteborgs Stads organisation, i samverkan med andra samhällssektorer, men också till att 
öka Göteborgs Stads förmåga att bidra till ett starkt innovationssystem inom 
Göteborgsregionen. 

Denna handlingsplan redogör för vilka delprojekt som planeras genomföras år 2020–2021 
av beslutad programperiod 2018–2023.  
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Koppling till andra styrande dokument 
Två dokument utgör grunden för föreliggande handlingsplan; Göteborgs Stads 
innovationsprogram 2018–2023, liksom programmets statusrapport vad gäller 
genomförda insatser 2018–2019. Vissa utvalda insatser som inte kunnat genomföras 
under perioden flyttas till föreliggande handlingsplan.  

Handlingsplanen 2020–2021 har framförallt två fokusområden; Jämlikhet och Klimat.  

Staden har flera styrande dokument inom området som bidrar till en god styrmiljö., 
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad, Göteborgs Stads miljöprogram, Klimatstrategiskt 
program och Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Handlingsplanen knyter 
även an till stadens arbete med program för Attraktiv arbetsgivare. 

Uppföljning av denna plan 
Kommunstyrelsen har genom stadsledningskontoret det övergripande ansvaret för att 
samordna och att följa upp Göteborgs Stads innovationsprogram.  

Rapportering av delprojekten i denna handlingsplan sker till styrgruppen (uppföljningen 
får utformas utifrån planens beslutsnivå). Större avvikelser mot denna plan (tid och 
resurser) lyfts till styrgruppen för omprioritering och/eller ställningstagande.  
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Handlingsplan 2020–2021 
Nedan följer en kort beskrivning av de delprojekt som ska genomföras 2020–2021. 
Aktiviteterna presenteras utifrån de fem strategier som finns angivna i Göteborgs Stads 
innovationsprogram. De fem strategierna syftar till att realisera programmets målbild 
samt de tre övergripande målen som finns angivna. Samtliga strategier är ömsesidigt 
beroende av varandra.  

Delprojekten kommer att delfinansieras av projektmedel från Vinnova Go:innovation fas 
3 under perioden: 2 september 2019 t o m 31 december 2021. Bidragets storlek varierar 
något mellan projekten. Go:innovation fas 3 har ett uttalat fokus på Agenda 2030 
avseende Jämlikhet och Klimat. Samtliga delprojekt har en utpekad ansvarig.  

För att stödja arbetet med stadens Innovationsprogram planeras en innovationsfunktion 
att etableras inom stadsledningskontoret. Innovationsfunktionens syfte är att på en 
strategisk nivå överblicka och koordinera aktuella innovationsprojekt, in- och utstyrning 
av frågor kopplat till innovationsarbetet. Funktionen ska dessutom utgöra ett strategiskt 
stöd för ledningsgruppen.  

 

1. Fokusera innovationskraften Ansvar, tidplan 
och kostnad 

1. Utveckling av mekanismer för att synliggöra prioriteringar  
Det finns behov av att skapa samsyn och gemensamma prioriteringar mellan 
de program och planer som styr stadens arbete, för att belysa målkonflikter 
och stödja prioriteringar. Befintliga styrdokument ska inventeras och en 
”strategisk karta” skapas för prioritering och synliggörande av dolda behov 
liksom målkonflikter. En visualisering av kartan ska även göras, för att kunna 
använda den som ett strategiskt instrument.   
 
Mål och Resultat: En förstudie ska genomföras i fas 1, denna ska visa på vad 
det finns för tekniska lösningar vad gäller visualiseringen av den strategiska 
kartan.  
 
Slutgiltigt mål i fas 2 är att ta fram en prototyp för verktyg/instrument för 
beslutsfattande genom prioritering och förståelse för målkonflikter som 
resulterar i ett bättre prioriterat innovationsarbete. 

Ansvar: 
SLK/Strategisk 
samordning, Fas 1 
sker med stöd av 
Lindholmen Science 
Park. 

Tid:  
Fas 1: 2019–2020 
Fas 2: 2020  

Finansiering: 
Vinnova 

  

Trafikkontoret? 
SDF?           
Stadshus AB? 
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2. Driva innovationsarbetet i samverkan 
 

Ansvar, tidplan 
och kostnad 

2.1 Utveckling av metodik för extern samverkan  

För att nå mål 8 i Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, krävs samverkan med externa parter. För att möta detta ska nya 
samverkansmodeller utvecklas och testas.  Privata företag med långsiktiga 
rekryteringsbehov ska bjudas in för att skapa en gemensam 
omvärldsbevakning samt behovsanalys. Därefter ska lösningar skapas 
tillsammans med ett antal branschspår och prototyper tas fram. 
Prototyperna ska därefter testas skarpt med individer och företag. 

 
Mål och Resultat: Målet är dels att utveckla, testa och utvärdera en 
samverkansmodell; dels att öka människors möjligheter till egen 
försörjning - med resultatet att bättre förutsättningar för samverkan mellan 
viktiga aktörer. 
 
2.2 Policy lab – vilken institutionell kapacitet kräver klimatomställningen 
i Göteborg Stad 

Göteborgs Stads miljöförvaltning och stadsledningskontoret har fått i 
uppdrag att under 2019 och 2020 ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. 
Projektidén är att utnyttja det här strategiskt viktiga utvecklingsarbetet som 
policy lab för att identifiera institutionell kapacitet (strategisk utveckling av 
programarbete i staden) som behöver utvecklas och för att hitta innovativa 
lösningar för att organisera genomförandet av ett nytt miljö- och 
klimatprogram (innovativ utveckling av operativt arbete med program). För 
att möjliggöra detta krävs arbete i ett brett sammansatt projektteam i staden.  

Mål och resultat:  
Att identifiera vilken kritisk institutionell kapacitet som saknas för att skapa 
de bästa förutsättningarna för att genomföra ett program som det 
kommande miljö- och klimatprogrammet 

Att vidareutveckla och pröva hur kommande programarbete med miljö- och 
klimatprogrammet kan och bör organiseras för att leda till ökad 
genomförande och måluppfyllelse.  

 

2.3 Utmaningsdriven innovationssamverkan för en jämlik stad 
Delprojektet syftar till att förstärka förutsättningarna för innovation och 
samverkan mellan Göteborgs Stad och näringslivet på det sociala området.  
Arbetet knyter an till strategier och mål som berör fyra av Göteborgs Stads 
tvärsektoriella program, vilket också kommer att färga sammansättningen av 
styr- och arbetsgrupper. Representanter för näringslivet kommer att delta i 
arbetet.  
 

Mål och resultat:  
Ökad samverkanskompetens på medarbetar- och verksamhetsnivå 

 
Ansvar: 
SDF  
Västra Hisingen 

Tid: 2020-12-31 ev. 
2021-12-31 

Finansiering: Vinnova 

 

 

 

Ansvar: 
Miljöförvaltningen i 
samarbete med 
stadsbyggnadskontoret 
och stadslednings-
kontoret.  
Tid: 2021-12-31 

Finansiering: Vinnova 

 

 

 

 

 Ansvar:  

Social resursförvaltning 
i samarbete med BRG, 
Göteborg & Co 
 
Tid: 2021-12-31 

Finansiering: Vinnova 

 



 

Göteborgs Stads handlingsplan 2020–2021 7 (9) 
   
   

2. Driva innovationsarbetet i samverkan 
 

Ansvar, tidplan 
och kostnad 

Få fram en nulägesanalys av förutsättningar för samverkan mellan 
Göteborgs Stad och näringsliv inom Jämlik stad. En modell för långsiktig 
samverkansstruktur. En överlämningsstrategi då projektet ska leda till 
bibehållen struktur.  

 

 

3. Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg 
som stärker innovationsförmågan 

 

Ansvar, tidplan 
och kostnad 

3.1 Uppskalning och spridning av innovationsmetodik (Verktygslåda) 
Verktyg, processer och metoder är avgörande för att öka 
innovationskapaciteten. En "verktygslåda” med metoder som är 
tillgängliga och kända för stadens medarbetare finns och bidrar till att 
öka stadens innovationskapacitet. Befintliga metoder och kunskaper 
ska identifieras, skalas upp och spridas än mer inom staden, analys av 
kompletteringsbehov ska också göras. 

Mål och Resultat: En "verktygslåda” med metoder som är tillgängliga och 
kända för stadens medarbetare finns och bidrar till att öka stadens 
innovationskapacitet. 
 
3.2 Utveckling av systematik för uppföljning av effekter, värde och nyttor 
För att förstärka stadens strategiska styrning av innovationssatsningar 
fördjupas i detta delprojektet nyttan av strategiska innovationsprojekt samt 
samverkan mellan Göteborgs Stad och Johanneberg Science Park. 
Utgångspunkten är värdet för staden och JSP som en del i stadens 
innovationsekosystem. Undersökningen kommer att göras på pågående 
projekt med ambitionen att i ett nästa steg kunna överföra resultatet till en 
modell för uppföljning. 

Mål och Resultat: Delprojektet bidrar till ett mer transparant 
innovationsarbete och underlättad prioritering och lärande genom utveckling 
av systematik för uppföljning av effekter, värde och nyttor av strategiska 
innovationsprojekt.  
 

3.3 Samverkan för stärkt position som ledande och attraktiv 
kunskapsregion 

Etablera kontinuerliga samverkansformer mellan staden, Göteborgs 
universitet och Chalmers, skapa samverkansavtal mellan parterna. 
Ett antal gemensamma workshops ska genomföras som ska identifiera vilka 
samhällsutmaningar som gemensamt ska prioriteras av de tre parterna.  
 
Projektet innebär bland annat att inrätta en koordineringsfunktion på 
stadsledningskontoret som knyter ihop frågor om t ex innovation och olika 

Ansvar: 

Intraservice och 
Konsument och 
medborgarservice, 
med stöd av RISE  
 

Tid:  
2020-12-31 
Finansiering: 
Vinnova 

 
Ansvar: Johanneberg 
Science Park 
(Intraservice)  

Tid: 2020-09-30 

Finansiering: 
Vinnova 

 

 

 

Ansvar: 
Stadsledningskontoret 

Tid: 2020-12-31 
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3. Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg 
som stärker innovationsförmågan 

 

Ansvar, tidplan 
och kostnad 

samarbeten med universiteten. Ett annat uppdrag för 
koordineringsfunktionen är att ta fram nya arbetssätt genom att belysa 
besluts- och prioriteringsprocesser vad gäller innovationsarbetet. 
 
Mål och resultat: 
Göteborgs Stad, Chalmers och Göteborgs universitet ska tillsammans 
utveckla och stärka det långsiktiga samarbetet inom utbildning, forskning, 
utveckling och innovation, med fokus på relevanta områden med fokus på 
långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning. Målet är att samarbetet ska 
säkerställa och utveckla Göteborgs position som en ledande och attraktiv 
kunskapsregion i Europa.  
 

Finansiering: 
In-kind 

 

 

4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur 

 

Ansvar, tidplan 
och kostnad 

4.1 Utveckling av kultur och ledarskap för innovation och tillit 
Organisationens kultur och ledarskapets förståelse och förmåga att leda 
innovation är i vissa fall ett hinder. Kunskapen om innovation behöver breddas 
och fördjupas, likaså behöver förhållningssätt och ledarskap som bidrar till en 
innovativ kultur stärkas. Samverkan mellan innovationsprogrammet och HR 
ska intensifieras. Utvecklingsbehovet i syfte att öka ledarskapets förståelse och 
förmåga att leda en innovationsfrämjande kultur ska inventeras och 
tydliggöras. Insatser såsom kompetensutveckling kopplade till våra 
gemensamma förhållningssätt ska genomföras för att stärka, driva på och följa 
förflyttningen så att vi utvecklar vår organisationskultur utifrån stadens 
gemensamma förhållningssätt och därmed vår förmåga att tänka nytt/öka 
innovationsförmågan. 
Mål och Resultat: Genomföra insatser för att stärka, driva på och följa 
förflyttningen som resulterar i ökad innovationsförmåga och mer attraktiv 
arbetsgivare. 

SLK – HR/Attraktiv 
arbetsgivare  

Finansiering: 
In-kind 

5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma 
innovationsarbete 

 

Ansvar, tidplan 
och kostnad 

5.1 Vidareutveckla mätmodell av innovativ organisationskultur  
En rapport togs fram under fas 2 med förslag till en mätmodell av innovativ 
organisationskultur anpassad till Göteborg Stad. Rapporten lyfter fram ett antal 
önskade kulturella förflyttningar samt framgångsfaktor och viktiga hävstänger 

HR -attraktiv 
arbetsgivare 
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för att åstadkomma kulturella förflyttningar och stärka organisationens 
tvåhänthet.  

Förslaget till mätmodell är ett antal möjliga mätindikatorer (möjliga att arbeta 
in i medarbetarenkäten) - två olika mätmetoder - Prindit (pilottest) för att driva 
på kulturförändringen samt CTT för att följa förflyttningen.  

Fokus för fas 3 arbetet är att vidareutveckla mätmetoder, ta fram referensgrupp 
för en digital panel som väntas möjliggöra korta och snabba mätningar inom 
området attraktiv arbetsgivare. 

Finansiering: 
In-kind 

 

 

 

 

 

6. Innovativa lösningar på välfärdens utmaningar  

 Ansvar 

6.1 Utveckla arbetssätt för att stärka kompetensförsörjning 

Behovet av att rekrytera, behålla och utveckla rektorer är stort i Göteborgs Stad 
och är en av Göteborgs Stads största utmaningar då både rektorer och inte 
minst lärare förväntas vara ett framtida bristyrke. Kartläggningar visar att 
variationen är stor mellan stadens skolor vad gäller tillgången på lärare och 
rektorer med rätt kompetens. Skolor med störst utmaningar har svårast att 
rekrytera, vilket kräver kraftfulla insatser från staden för att behålla och 
attrahera lärare och rektorer till dessa skolor. 

Projektet ska bland annat stärka samverkan inom förvaltningen (som bildades 
2018), mellan stadens tre förvaltningar inom utbildningsområdet och externa 
aktörer som Göteborgs Universitet. Universitetet finns representerade 
projektets styrgrupp. 

Mål och resultat: 
Utbildningen inom rektorsakademin syftar till att attrahera, rekrytera, behålla 
och utveckla rektorer samt tillvarata erfarna rektorers kompetens. Att rektorer 
får tillgång till sådana kompetensutvecklingsinsatser som stärker 
yrkesskickligheten för att undervisningens kvalitet ska öka. 

Ansvar: 
Grundskole-
förvaltningen  
(HR attraktiv 
arbetsgivare) 

 Tid: 2021-12-31 

Finansiering: 
Vinnova 
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