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Yttrande angående – Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022.  

 

Yttrandet  

Klyftorna mellan människor växer sig allt större. De allra flesta har fått det bättre men 

skillnaderna mellan de som har mest och de som har minst har ökat. Ojämlikheten är 

skadlig på många sätt och påverkar hela samhället. Ökad jämlikhet är bättre för alla, inte 

bara de som har minst.  

I Göteborg har vi socialdemokrater därför sedan flera år tillbaka drivit ett unikt, brett och 

långsiktigt arbete för ökad jämlikhet: Jämlikt Göteborg. Det är en kraftsamling där hela 

staden är delaktig. Att Göteborgs stad nu får en plan för jämlikhet ser vi som helt 

nödvändigt och mycket positivt. Vi hyser däremot en reell oro för att jämlikhetsarbetet 

tappar fart och kommer att fortsätta att göra det under mandatperioden.  

För att stadens jämlikhetsarbete ska fortsätta att utvecklas krävs ett mer uttalat politiskt 

ledarskap i frågan och ett upprätthållande av tempo som vi inte kan se i dagsläget. Ett 

arbete för en mer jämlik stad kräver att detta arbete prioriteras och det krävs också ett 

upprätthållande av resurser till arbetet. Vi är mycket glada att Göteborgs stad får en plan 

för en jämlik stad men ser det samtidigt som djupt oroande att vissa av remissinstanserna 

pekar på att kraven på ekonomisk anpassning som nämnderna står inför riskerar att 

påverka möjligheten att genomföra planen på den lokala nivån. Att stadsledningskontoret 

föreslår att planen genomförs i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjlig är 

inte heller tillräckligt skarpt formulerat.   

Det jämlikhetsarbete som vi påbörjat måste fortsätta och det får inte tappa fart. Vi vet att 

ett preventivt arbete där man arbetar med familjer och unga från mycket unga år, i ett 

arbete för att försöka utjämna livsvillkor, är det mest effektiva för att uppnå jämlikhet.   
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Yrkande angående – Göteborgs Stads plan för en 
jämlik stad 2019-2022  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Återremittera planen med följande ändringar: 
 
• Komprimera ner volymen och ta bort onödig utfyllnad (den är 175 

sidor lång). Planen ska löpande utgå från kommunallagen 2 § där 
”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns skäl för något annat.” 
 

• Prioritera ett stycke med särskilt fokus på barnomsorgen, där 
uppsökande verksamhet prioriteras i särskilt utsatta områden eller där 
man tidigt kan identifiera riskfaktorer. Ge förslag på tidiga 
föräldrainsatser såsom regelbundna gemensamma informationsträffar 
om barns rättigheter i Sverige. 
 

• Ett stycke läggs till där vikten av läs- och skrivfrämjande insatser med 
fullt fokus på svenska språket, för barn och vuxna blir tydligt.  
 

• Ett stycke om vikten av insatser mot hedersrelaterat tvång läggs till.  
 

Yrkandet 

Göteborgs Stad har återigen lyckats skapa ett stort dokument på över 170 sidor 
som inte innehåller konkreta åtgärder mot de verkliga problem vi har - och som 
kommer uppstå i framtiden vad avser jämlikhet. Vi bor i ett av världens mest 
toleranta länder när det kommer till jämlikhet och sexuella rättigheter. Här får 
man lov att älska vem man vill och i princip hur man vill. Vi har en sund gräns för 
hur gammal man får vara när man inleder sexuella relationer. Här gifter vi inte 
bort barn. Att lägga ner stora ekonomiska resurser på redan öppnade dörrar 
känns tämligen onödigt. Däremot finns det områden som saknas i planen.  
 
Två tydliga åtgärder för ett mer framtida jämlikt Göteborg är: 

1. Förslag på aktivt förebyggande arbete mot hedersvåld. Allt annat vore 
fullständigt verklighetsfrånvänt. Hedersvåldet är en av vår tids största 
utmaningar mot den jämlikhet vi har kunnat utgå från och länge kunnat ta 
för given i Sverige. Begränsade livsval är ett av de största hoten mot 
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jämlikhet idag! Arbetet mot en allt för kontrollerande barnafostran och 
stöttning i föräldraskapet kan därför börja redan vid graviditet och 
inskrivning på barnmorskemottagningen. 
 

2. Jämlikheten i att alla behärskar ett gemensamt språk väl. Att främja 
språkkunskaper och ställa högre språkkrav, inte bara för barn - utan även 
för vuxna, det är att vara snäll. Det är att skapa lika förutsättningar och 
jämlikhet på riktigt. Hemspråket ska främst underhållas via föräldrar och 
inte via insatser från skolan. Förbluffande nog finner vi inget i den 175-
sidiga planen om vikten av goda språkkunskaper även för vuxna 
människor. 
 

Statistik av idag visar tydligt att: 
 
Betydligt fler män än kvinnor begår självmord (tre fjärdedelar), betydligt fler män 
än kvinnor dör av mäns våld (våld föds inte av makt utan av vanmakt).  

Betydligt fler män än kvinnor faller in i missbruk. 

Betydligt färre pojkar än flickor når behörighet till gymnasiet och studerar på 
universitet. 

Betydligt fler män än kvinnor utsätts för personrån och oprovocerat våld. 

Betydligt fler män än kvinnor dör och skadas i arbetsplatsolyckor. 

Betydligt fler kvinnor än män tilldöms vårdnaden om barn vid skilsmässa.  
 
Betydligt fler kvinnor än män uppfostrar pojkar och flickor i förskolan/grundskolan. 
Detta sker enligt feminister i ett förtryckande patriarkat. Kanske är det här något 
Göteborgs Stad behöver undersöka lite djupare? 
 

Betydligt fler män har dött av prostatacancer jämfört med det antal kvinnor som 
har dött i bröstcancer. Det förebyggande arbetet som tex screening för männen 
som riskerar att drabbas av förändringar i prostatan, ligger långt efter det 
förebyggande arbetet för kvinnorna vad avser både livmoderhalscancer och 
bröstcancer. Detta är givetvis en regional fråga och därför tar 
Sverigedemokraterna i VGR den frågan på största allvar och arbetar hårt för att 
kunna sudda ut orättvisorna där runt. 
 

Frågan som uppstår runt yrken: När kvinnor och män har samma rättigheter 
och möjligheter men självmant väljer att göra egna livsval som inte ger ett jämlikt 
utfall, ska vi då straffa dem för det eller ska vi låta kvinnorna och männen få välja 
som de själva vill? 

För Sverigedemokraterna är det självklart att män och kvinnor skall ha samma 
personliga friheter, men att styra för utifrån en önskan om att uppnå jämlikt utfall 
(tvinga mot sin vilja), är en mycket farlig väg att gå. Göteborgs Stad behöver 
arbeta med fullt fokus på att attrahera istället för att kvotera. 
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Yttrande – Göteborgs Stads Plan för en jämlik 
stad 2019-2022 
 

Vi är glada över att Göteborgs Stad snart kommer att ha en plan för ökad 
jämlikhet. Samtidigt konstaterar vi att ambitionsnivån är för låg, både i planen och 
i Stadsledningskontorets förslag till beslut. De sociala och ekonomiska 
skillnaderna mellan olika grupper har ökat i samhället, att motarbeta detta kräver 
mer än kommunala åtgärder men Göteborgs Stad behöver arbeta aktivt för att 
mildra konsekvenserna av ojämlikheten.  

Vi rödgrönrosa hade velat se en omarbetning av planen för att göra den mer tydlig 
och konkret, samt på ett bättre sätt inarbeta diskrimineringsgrunderna. Om planen 
ska ha ordentlig inverkan på jämlikheten i staden måste den dessutom tydligt slå 
fast att arbetet är prioriterat och ska genomsyra arbete i alla stadens förvaltningar 
och bolag. Att ”genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser 
bedömer möjligt”, som Stadsledningskontoret föreslår, lämnar dessutom alltför 
stort utrymme att välja bort aktiviteterna i planen. 

Insatser för att skapa en mer jämlik stad kostar pengar, men bör ses som en 
investering då effekterna sannolikt minskar kostnaderna på lång sikt. Den 
ojämlikhet i livsvillkor vi har idag innebär stora kostnader för samhället. Åtgärder 
i ett tidigt skede innebär ofta ringa kostnader i jämförelse med åtgärder senare och 
är därmed samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Det är i detta sammanhang bra 
att planen har intentionen att flytta tyngdpunkten i styrning och uppföljning från 
kortsiktiga resultat och aktivitetsmått till att istället betona faktiska resultat för 
invånarnas livsvillkor på längre sikt. De borgerliga partiernas återremittering av 
planen enbart för att kostnadsberäkna föreslagna åtgärder är en väldigt låg 
ambitionsnivå. Det är att acceptera att planen bara kommer att genomföras delvis 
och att de stora positiva effekterna kommer att utebli. 

I vårt återremissyrkande i november lyfte vi fram följande problem med planen 
som vi fortsatt anser behöver åtgärdas: 

Syftet med planen är att konkretisera och operationalisera det beslutade 
programmet för ett jämlikt Göteborg och ange vilka aktiviteter, insatser eller 
åtgärder som ska genomföras samt eventuellt vilka metoder som ska användas. Vi 
rödgrönrosa partier ställer oss frågande till om planen uppfyller detta syfte helt. I 
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programmet nämns under vart och ett av de fyra målområdena flera olika typer av 
konkreta strategier, alltifrån att vidareutveckla föräldrastöd och skapa fler 
mötesplatser för unga till att utveckla en icke-diskriminerande rekryteringsprocess 
och de allmännyttiga bostadsföretagens roll i att motverka boendesegregation. 
Planen däremot fokuserar främst på att utveckla befintliga och etablera nya former 
för samverkan, vilket är långtifrån tillräckligt. 

Vi anser att det är bra att ta ett helhetsgrepp för att förbättra de organisatoriska 
förutsättningarna för jämlikhetsarbetet. Viktig är också intentionen att inte 
detaljstyra. Enbart samverkan kommer dock inte att skapa mer jämlika livsvillkor, 
konkreta förändringar måste ske inom varje verksamhet. Planen behöver ge en 
tydligare och skarpare riktning och en lägsta ambitionsnivå för arbetet. Den 
behöver innehålla fler och mer konkretiserade aktiviteter. Planen behöver förhålla 
sig på ett tydligare sätt till de målområden och strategier som finns i Göteborgs 
program för en jämlik stad. 

Som flera av remissvaren påpekar behöver de sju diskrimineringsgrunderna även 
inarbetas i planen. Normmedvetenhet och intersektionellt perspektiv, dvs att se 
hur olika maktstrukturer samverkar och påverkar jämlikheten, är en förutsättning 
för att kunna uppnå jämlikhet och måste genomsyra arbetet. Inte enbart ske “i 
möjligaste mån” som det i planen är formulerat. Vi ställer oss också frågande 
inför att planen inte kopplas till centrala dokument som till exempel Göteborgs 
stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
Göteborgs stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor och 
Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor. Kopplingen till Göteborgs plan för 
jämställdhet är svag, och vi ser att arbetet för jämlikhet och jämställdhet hänger 
ihop. De ovan nämnda styrande dokumenten behöver kopplas tydligare till planen 
för att bidra till dess aktiviteter, insatser och åtgärder. 

Ett par mer konkreta synpunkter gäller aktiviteterna ”Skolan som gemensam 
arena” och ”Integrera jämlikhet i ordinarie verksamhet”. Vi är positiva till skolan 
som gemensam arena men ser att det finns en risk att man missar alla de barn som 
under dagen går i andra skolor än kommunala och därmed inte har en naturlig 
anknytning till de skolor som arbetssättet knyts upp kring. Det behöver 
säkerställas att även dessa barn nås. När det gäller att integrera jämlikhet i 
förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet menar vi att detta är en aktivitet 
som har potential att ge direkta positiva effekter i verksamheterna och att den bör 
utvecklas mer. 

I arbetet för att skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö, är det lokala 
demokratiarbetet helt avgörande för att nå en jämlik stad, och behöver belysas 
mer i konkreta termer i planen. Planen gäller för perioden 2019-2022. 
Förvaltningar och bolag kommer tidigast att hinna börja jobba utifrån planen 
under 2020. Planens giltighetstid skulle därför behöva justeras. 
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Göteborgs Stads plan för en jämlik stad  
2019-2022  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas och genomförandet sker i den takt som 
nämnder och styrelser bedömer möjligt. 

2. Planägaren får i uppdrag att följa upp planen vid ett tillfälle under planperioden. 
Uppföljningen ska ske enligt planens upplägg. 

3. Uppdrag givet i budget 2018 till social resursnämnd att ta fram en plan med 
utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik Stad 2018-2026 förklaras 
fullgjort. 

Sammanfattning 
Social resursnämnd fick i kommunfullmäktiges budget 2018 i uppdrag att ta fram en 
stadenövergripande plan med utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik Stad 
2018-2026 (§ 10, Dnr 1377/17), härefter benämnt programmet. 

Social resursnämnd beslutade 2019-08-26 (§194) att godkänna samt översända förslag till 
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad till kommunstyrelsen. 

Syftet med förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, härefter 
benämnt planen, är att utveckla och förstärka strukturer för Göteborgs Stads arbete med 
en jämlik stad. Avsikten är att planen ska konkretisera aktiviteter för att underlätta 
programmets genomförande. Liksom programmet utgår planen ifrån två delar; 

• Målområden med tillhörande strategier 
• Förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete 

I planen konkretiseras målområdena genom aktiviteter för samverkan och 
förutsättningarna konkretiseras genom aktiviteter för styrning, uppföljning och 
samordning. 

Planen har remissbehandlats i ett av stadens bolag, 13 nämnder samt två av stadens råd. 
Planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. 

För att arbetet med jämlikhet och likvärdiga livsvillkor ska få de förutsättningar som 
krävs bedömer social resursförvaltning att samordningsansvaret bör finnas hos 
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kommunstyrelsen. I planen görs bedömningen att det behöver utvecklas en strategisk 
funktion för stadens sociala hållbarhetsarbete kopplat till den nämnd som har 
samordningsansvar för arbetet med en jämlik stad. 

Stadsledningskontoret bedömer att planen är en viktig förutsättning för nämnder och 
styrelsers fortsatta arbete med jämlik stad och föreslår därför att planen antas och 
genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjligt. 

Yrkande på återremiss i kommunstyrelsen 2019-11-06 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06 att återremittera ärendet förslag till Göteborgs 
Stads plan för en jämlik stad 2019-2022. 

Stadsledningskontoret har med anledning av återremiss fått i uppdrag att redovisa 
finansiering för aktiviteterna i den föreslagna planen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Göteborgs Stad har under många år arbetat för, och engagerat sig i, frågor om social 
hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. Sedan flera år tillbaka pågår 
arbete för en jämlik stad med syftet att kraftsamla för att minska skillnaderna i livsvillkor 
i staden. En mängd konkreta aktiviteter pågår med utgångspunkt i programmet. 
Ambitionen i planen är inte att beskriva allt det arbete som pågår i verksamheterna utan 
endast de förutsättningar som behövs för att underlätta programmets genomförande. 

Det förändringsarbete som arbetet med en jämlik stad innebär har en initial kostnad men 
på sikt kan det innebära besparingar för såväl stadens som samhällets resurser. Externa 
medel är ett stöd i förändringsarbetet för att starta upp och driva på aktiviteterna i planen. 
För att en förändring ska bli bestående krävs att arbetet integreras i ordinarie verksamhet 
och att kostnaderna ryms inom stadens ekonomiska ramar. 

Stadsledningskontoret delar den bedömning som social resursnämnd anger i sitt 
tjänsteutlåtande till planen, att de nämnder och styrelser som har särskilt ansvar får 
omprioritera, fördela och hålla sig inom den budgetram som redan finns. För att 
upprätthålla nivån på välfärdstjänsterna behöver arbetssätt utvecklas och förändras. Det 
krävs samarbeten och omprioriteringar med befintliga resurser för att realisera planens 
intentioner. 

Mycket av arbetet sker idag inom stadsdelsnämnderna och social resursnämnds 
verksamheter. Dessa nämnder kommer 2021 att ersättas av nya facknämnder vars 
ekonomiska förutsättningar ännu ej är kända. 

För att nämnderna ska kunna uppskatta storleksordningen på de omprioriteringar som bör 
ske har stadsledningskontoret tagit fram en beskrivning där kostnader och finansiering för 
planens aktiviteter uppskattas. 

För 2020 beräknas kostnaderna för aktiviteterna i planen till cirka 17,8 mnkr. 
Nämndernas egenfinansiering av aktiviteterna uppgår till cirka 3 mnkr, 11,8 mnkr 
finansieras genom tillfälliga medel från Tillväxtverket och 3 mnkr finansieras genom 
medel från Europeiska socialfonden (ESF). År 2021 och 2022 saknas beslut om 
statsbidrag från Tillväxtverket och år 2022 finns inte längre någon finansiering från ESF. 
Om pågående aktiviteter ska fortgå uppskattas nämndernas behov av egen finansiering 
uppgå till 14,8 mnkr 2021 och 13,6 mnkr 2022. 
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I tabellen nedan presenteras kostnader per nämnd samt finansiering för 2020. 

Nämnd Kostnad 2020 Finansiering 2020 
Nämnd med samordningsansvar för 
planen 

3,6 mnkr 1,8 mnkr befintlig ram 
1,8 mnkr ESF 

Stadsdelsnämnderna 7,8 mnkr 7,8 mnkr Tillväxtverket 
Förskolenämnden 900 tkr 600 tkr Tillväxtverket 

300 tkr ESF 
Grundskolenämnden 3,4 mnkr 3,1 mnkr Tillväxtverket 

300 tkr ESF 
Utbildningsnämnden 300 tkr 300 tkr Tillväxtverket 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

900 tkr 600 tkr befintlig ram 
300 tkr ESF 

Byggnadsnämnden 900 tkr 600 tkr befintlig ram  
300 tkr ESF 

Totalt 17,8 mkr 17,8 mkr 

Aktiviteter för samverkan 
Kostnader för nedanstående aktiviteter beräknas till ca 13 mnkr och finansieras till 11,8 
mnkr av statsbidrag från Tillväxtverket. De aktiviteter som inte finansieras av statsbidrag 
är -Samverkan för ett jobb- och kompetenscentrerat arbetssätt för likvärdiga 
förutsättningar till arbete, utbildning och egen försörjning samt -Samverkan för jämlik 
tillgång till hållbara livsmiljöer. Vad gäller aktiviteten Samverkan för jämlik tillgång till 
hållbara livsmiljöer bedömde byggnadsnämnden i sitt remissvar att en resursförstärkning 
behövs för att omhänderta aktiviteten. I stadsledningskontorets dialog med 
stadsbyggnadskontoret har det framgått att de samverkande förvaltningarna har funnit en 
gemensam lösning på finansiering av aktiviteten. 

Aktivitet Kostnad 2020 
Aktiviteter för samverkan 13 mnkr 
Samverkan genom det familjecentrerade arbetssättet 
för barns och ungas rätt till goda och likvärdiga 
uppväxtvillkor. 
(De små barnen)* 

Central samordning 
600 tkr förskolenämnden. 
Koordinatorer  
3 mnkr (300 tkr/stadsdelsnämnd). 

Samverkan genom det familjecentrerade arbetssättet 
för barns och ungas rätt till goda och likvärdiga 
uppväxtvillkor. 
(Barn i skolåren) 

Central samordning 
700 tkr grundskolenämnden.  
Koordinatorer  
3 mnkr stadsdelsnämnderna (300 tkr/ 
stadsdelsnämnd). 
300 tkr utbildningsnämnden. 

Skolan som gemensam arena för samverkan kring 
barns rätt till goda och likvärdiga uppväxtvillkor. 

Central samordning 
600 tkr grundskolenämnden. 
Arbete på skolor 
3,6 mnkr (600 tkr/skola fördelat 50/50 
på stadsdelsnämnderna och 
grundskolenämnden). 

Samverkan för ett jobb- och kompetenscentrerat 
arbetssätt för likvärdiga förutsättningar till arbete, 
utbildning och egen försörjning. 

Samordning 
600 tkr nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (12) 
   
   

Aktivitet Kostnad 2020 
Samverkan för jämlik tillgång till hållbara 
livsmiljöer. 

Samordning 
600 tkr byggnadsnämnden. 

*I kommunfullmäktiges budget 2017 utökades stadsdelsnämndernas ramar med 10 mnkr i syfte att 
stärka det familjecentrerade arbetet/familjecentraler. 

Aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning 
Kostnader för nedanstående aktiviteter beräknas till ca 4,8 mnkr 2020 och finansieras 
med 3 mnkr av medel från ESF. Den aktivitet som finansieras av medel från ESF, 
Integrera jämlikhet i ordinarie verksamhet, förväntas vara genomförd när finansieringen 
från ESF upphör. De flesta av aktiviteterna för styrning, uppföljning och samordning 
förväntas vara genomförda innan 2022. Endast de två aktiviteterna -Utveckla en 
strategisk funktion för samordning av stadens sociala hållbarhetsarbete och -Utveckla 
ordinarie uppföljning utifrån jämlikhet förväntas kvarstå. 

Aktivitet Kostnad 2020 
Aktiviteter för styrning, 
uppföljning och samordning 

4,8 mkr 

Utveckla en strategisk funktion för 
samordning av stadens sociala 
hållbarhetsarbete. 

600 tkr nämnd med samordningsansvar för planen. 

Genomföra analyser av jämlikhet 
ur ett helhetsperspektiv. 

600 tkr nämnd med samordningsansvar för planen.  

Utveckla indikatorer och analys av 
tvärsektoriella frågor. 

300 tkr nämnd med samordningsansvar för planen.  

Utveckla ordinarie uppföljning 
utifrån jämlikhet. 

0 kr. 

Integrera jämlikhet i ordinarie 
verksamhet. 

3 mnkr förskolenämnden, grundskolenämnden, 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
byggnadsnämnden, nämnd med samordningsansvar 
för planen. 

Utveckla en strukturerad och 
strategisk samverkan med 
akademi, näringsliv och 
civilsamhälle. 

300 tkr nämnd med samordningsansvar för planen.  

Barnperspektivet 
Tidiga insatser och samverkansaktiviteter riktade till barn och unga är centralt i planen 
vilket skapar förutsättningar för att stärka arbetet med alla barns rätt till goda och 
likvärdiga livsvillkor. 

Mångfaldsperspektivet 
I planen är de lagstadgade diskrimineringsgrunderna inarbetade (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder). 

Jämställdhetsperspektivet 
I planen är jämställdhetsperspektivet omhändertaget genom att det är en av 
diskrimineringsgrunderna som planen ska utgå ifrån. 
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Miljöperspektivet 
För att uppnå en hållbar utveckling måste de tre dimensionerna social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet samspela. Områdena är tillsammans beroende av varandra och 
inget av dem är överordnat de övriga eller kan ses som ett eget system. Ett synsätt som är 
vägledande i Göteborgs Stads arbete för en jämlik stad är att social hållbarhet är målet, 
ekologisk hållbarhet är ramarna och ekonomin ses som ett verktyg. 

Omvärldsperspektivet 
Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade 2008 rapporten Closing the Gap in a 
Generation: Health Equity Through Action in the Social Determinants of Health. Arbetet 
följdes år 2010 av en brittisk rapport, Fair Society – Healthy Lives, som skrevs av 
professor Sir Michael Marmot. 

Regeringen formulerade i regeringsförklaringen hösten 2014 målet att de påverkbara 
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. För att möjliggöra det beslutade regeringen 
i juni 2015 att tillsätta Kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag som 
kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionen har lämnat två 
delbetänkanden; Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens 
vidare arbete (SOU 2016:55) och För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) samt ett slutbetänkande Nästa steg på vägen 
mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa 
(SOU 2017:47). Regeringen lämnade i mitten av april 2018 propositionen God och jämlik 
hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik  (Prop. 2017/18:249) till Riksdagen. Riksdagen 
godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella 
folkhälsomålet och reviderade målområden 2018-06-14. Pågående arbete i Göteborgs 
Stad samt förslaget till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019–2022 följer 
intentionerna i kommissionens slutbetänkande och därmed den utvecklade 
folkhälsopolitiken. 

Flera landsting, regioner och kommuner i Sverige arbetar i dag aktivt med jämlikhet och 
för att minska skillnaderna i livsvillkor. Några exempel är Västra Götalandsregionen, 
Stockholms Stad, Malmö Stad och Uppsala kommun. 

Ett antal betänkanden lyfter både frågan om jämlikhet och hållbarhet, men också vikten 
av helhetssyn på styrning, ledning, samordning, uppföljning samt samverkan mellan olika 
aktörer. Detta lyfts bland annat i slutbetänkanden från Kommissionen för jämlik hälsa, 
Tillitsdelegationen och Delegationen för Agenda 2030. 

Därtill har kommunernas styrning av tvärsektoriella frågor uppmärksammats, bland annat 
har Stockholm och Uppsala påbörjat ett utvecklingsarbete för hur de styr, leder och följer 
upp utifrån Agenda 2030. 

Regeringen föreslog 2019-09-21 ett antal förslag på åtgärder mot gängkriminalitet. Bland 
förslagen finns särskilda satsningar för att stärka det förebyggande arbetet. Ett av 
förslagen innebär satsningar mot segregation inom ramen för Delegationen mot 
segregation (DELMOS). Förslaget innebär långsiktiga satsningar på skolor och 
socialtjänst i socialt utsatta områden. Satsningarna skulle kunna innebära en förstärkning 
av arbetet för en jämlik stad beroende på hur staden väljer att rikta resurserna. 

 

http://kommissionjamlikhalsa.se/
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-201655-det-handlar-om-jamlik-halsa-utgangspunkter-for-kommissionens-vidare-arbete
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-201655-det-handlar-om-jamlik-halsa-utgangspunkter-for-kommissionens-vidare-arbete
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-20174-for-en-god-och-jamlik-halsa-en-utveckling-av-det-folkhalsopolitiska-ramverket
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-20174-for-en-god-och-jamlik-halsa-en-utveckling-av-det-folkhalsopolitiska-ramverket
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-201747-nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-forslag-ett-langsiktigt-arbete-en-god-och-jamlik-halsa
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-201747-nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-forslag-ett-langsiktigt-arbete-en-god-och-jamlik-halsa
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3.  Remissvar 
4.  Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 
5. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022.  
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har berett förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-
2022 inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Social resursnämnd beslutade 2019-08-26 (§194) att godkänna förslag till Göteborgs 
Stads plan för en jämlik stad 2019–2022 samt att sända förslaget till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdrag 
Social resursnämnd fick i kommunfullmäktiges budget 2018 i uppdrag att ta fram en 
stadenövergripande plan med utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik Stad 
2018-2026. 

Bakgrund  
Göteborgs Stad har under många år arbetat för, och engagerat sig i, frågor om social 
hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. Sedan flera år tillbaka pågår 
arbetet för en jämlik stad med syftet att kraftsamla för att minska skillnaderna i livsvillkor 
i staden. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-01-25 (§ 10, Dnr 1377/17) beslut om att anta 
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026.  

I Kommunfullmäktiges budget 2018 fick Social resursnämnd ett uppdrag att utifrån 
programmet ta fram en plan som är övergripande för hela staden. 

Planen ska möjliggöra att den kraftsamling och mobilisering som pågår i staden stärks 
och att det arbete som redan är igång får rätt förutsättningar att utvecklas vidare. 

Social resursnämnd beslutade 2018-12-19 (§285) att remittera planen. Planen har 
omarbetats utifrån remissvaren och 2019-08-26 (§194) beslutade social resursnämnd att 
godkänna samt översända planen till kommunstyrelsen. 

Syftet med planen är att utveckla och förstärka strukturer för Göteborgs Stads arbete med 
en jämlik stad. Avsikten är att planen ska konkretisera aktiviteter för att underlätta 
programmets genomförande. Liksom programmet utgår planen ifrån två delar; 
målområden med tillhörande strategier samt förutsättningar för ett mer framgångsrikt 
arbete. 

Nedan presenteras först målområden med tillhörande strategier. Därefter presenteras 
programmets förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete så som de uttrycks i planen. 

Målområden Strategier 
Skapa en god start i livet och goda 
uppväxtvillkor 

Ge varje barn möjlighet att utvecklas till 
sin fulla potential 
Fokusera på tidiga insatser 
Stärka vuxna runt barn 
Främja barns språkutveckling på samtliga 
arenor där barn och unga vistas 
Ge barn och unga möjlighet till att stärka 
sociala nätverk och förmågor 
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Målområden Strategier 
Ge barn och unga möjlighet till 
delaktighet, inflytande och rätt att vara sig 
själva 
Barn och unga ska ha en tillgänglig och 
meningsfull fritid 

Skapa förutsättningar för arbete Matcha kompetens för att underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden 
Skräddarsy utbildning och lärande för att 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden 
Arbeta för att ge rätt information till 
arbetsgivare 
Underlätta första steget in på 
arbetsmarknaden 
Bredda möjligheten till inträde på 
arbetsmarknaden 
Verka för livslångt lärande 
Utveckla arbetsgivarrollen 

Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer Öka delaktighet och inflytande i 
stadsutvecklingen 
Skapa förutsättningar för en fungerande 
närmiljö    
Skapa förutsättningar för en fungerande 
närmiljö 
Minska boendesegregation 
Öka tillgången till bostäder 
Jämlik tillgång till stadens resurser 

Skapa förutsättningar för delaktighet, 
inflytande och tillit 

Systematiskt integrera 
delaktighetsperspektivet 
Öka valdeltagande 
Skapa inkluderande medborgardialog 
Tillhandahålla arenor för 
medborgardrivna mötesplatser 
Utveckla delaktigheten i mötet med 
kommunens verksamheter 
Stärka tjänstepersonernas bemötande för 
att skapa tillit 
Skapa delaktighet och tillit genom nya 
former av deltagande 

 

Förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete: 

• Ett långsiktigt fokus 
• Tidiga insatser och åtgärder 
• Insatser och åtgärder för alla göteborgare 
• Ett helhetsperspektiv 
• Delaktighet och samverkan 
• Arbeta kunskaps- och erfarenhetsbaserat 
• Normmedvetet och intersektionellt arbetssätt 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (12) 
   
   

I planen konkretiseras målområdena genom aktiviteter för samverkan och 
förutsättningarna konkretiseras genom aktiviteter för styrning, uppföljning och 
samordning. 

Aktiviteter för samverkan 

• Samverkan genom det familjecentrerade arbetssättet för barns och ungas rätt till 
goda och likvärdiga uppväxtvillkor 

• Skolan som gemensam arena för samverkan kring barns rätt till goda och 
likvärdiga uppväxtvillkor 

• Samverkan för ett jobb- och kompetenscentrerat arbetssätt för likvärdiga 
förutsättningar till arbete, utbildning och egen försörjning 

• Samverkan för jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. 

Aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning 

• Utveckla en strategisk funktion för samordning av stadens sociala 
hållbarhetsarbete 

• Genomföra analyser av jämlikhet ur ett helhetsperspektiv 
• Utveckla indikatorer och analys av tvärsektoriella frågor 
• Utveckla ordinarie uppföljning utifrån jämlikhet 
• Integrera jämlikhet i ordinarie verksamhet 
• Utveckla en strukturerad och strategisk samverkan med akademi, näringsliv och 

civilsamhälle. 

Stadsledningskontorets beredning av ärendet 
Remisshantering 
Social resursnämnd beslutade 2018-12-19 (§285) att remittera planen. Planen 
remitterades till ett av stadens bolag, 13 av stadens nämnder samt två av stadens råd, 
sammanlagt 16 instanser varav 12 yttrat sig. 

Social resursförvaltning har inkommit till stadsledningskontoret med ett förtydligande 
dokument kring remissinstansernas yttranden, se bilaga 2. 

Tre stadsdelsnämnder, sex facknämnder, ett bolag samt två av stadens råd inkom med 
remissvar. Av de 12 remissinstanser som yttrat sig tillstyrker 11 planen under 
förutsättning att deras synpunkter tas i beaktande. Göteborg Stads HBTQ- råd avstyrker 
planen. 

Yttrande har även inkommit från Göteborgs stads rättighetscenter mot diskriminering 
samt från Funktionsrätt Göteborg, båda avstyrker förslaget. 

Fem av remissinstanserna har särskilda synpunkter gällande ekonomiska konsekvenser 
med arbetet av planen. Byggnadsnämndens bedömer att det för att följa planens 
intentioner krävs en resursförstärkning på 3 mkr. Förskolenämnden bedömer att 
aktiviteterna kommer att kräva resurser till utbildning, implementering och 
pilotverksamhet. Kulturnämnden bedömer att centralt stöd för såväl aktiviteter som för 
uppföljning, analys och samordning är en förutsättning för att kunna bidra i det 
gemensamma arbetet. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg anger att de krav på ekonomisk 
anpassning utifrån förändrade förutsättningar och förväntningar som nämnden står inför 
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påverkar möjligheterna att genomföra det lokal utvecklings- och förändringsarbetet inom 
det lokala jämlikhetsarbetet och nämnden bedömer att det krävs ekonomiska resurser för 
ett genomförande. Stadsdelsnämnden Centrum anger att de kortsiktiga kostnaderna inte 
går att uppskatta. 

Byggnadsnämnden vill se en förändring i ansvar för aktiviteten som rör samverkan 
för jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. I nuvarande skrivning har 
byggnadsnämnden fortsatt samordningsansvar för samverkansaktiviteten. 

Styrning, uppföljning och samordning 
En central del i planen är aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-28 (§628, 0420/19) om ett nytt uppföljningssystem 
för stadens budget- och uppföljningsprocess. Planen utarbetades innan beslut om nytt 
uppföljningssystem och har därför inte kunnat anpassas därefter. I planen beskrivs 
styrande uppdrag som behöver omhändertas i stadens styrning och som förslaget är 
utformad får den påverkan på stadens budgetprocess. De aktiviteter som beskrivs kopplat 
till uppföljning kräver omfattande insatser och en anpassning till stadens 
uppföljningsprocess medför förändringar i uppföljningsstrukturen. 

I planen finns sex aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning som bygger på 
integrering och tvärsektoriellt arbete. I planen definieras integrering som att föra in 
jämlikhet i ordinarie styrning och uppföljning. Med tvärsektoriellt arbete avses vad 
verksamheterna gör i samverkan med varandra. För att samverkan på tvären ska fungera 
krävs horisontella styrmedel vilket enligt planen kan handla om att följa upp och 
rapportera mer på helhetsnivå och mindre i så kallade stuprör. 

Relation till andra styrande dokument 
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument ska det i en plan finnas 
indikatorer som anger nuläge/startläge för att kunna följa utvecklingen. Om planen är en 
konkretisering av ett överordnat planerande styrande dokument är det viktigt att 
synliggöra målkedjan mellan dokumenten. Planen innehåller inga indikatorer som anger 
nuläge eller startläge. Däremot hänvisar planen till de rapporter som tagits fram, Rapport 
2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg samt Jämlikhetsrapporten 2017 
Skillnader i livsvillkor i Göteborg, och som innehåller ett stort antal indikatorer. Förslag 
till plan föreslås följas upp i samband med nästa jämlikhetsrapport som planeras till 2021. 

Göteborgs Stad har under många år arbetat för, och engagerat sig i, frågor om social 
hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. Sedan flera år tillbaka pågår 
arbete för en jämlik stad med syftet att kraftsamla för att minska skillnaderna i livsvillkor 
i staden. I staden finns ett flertal styrande dokument som styr mot social hållbarhet och i 
förslag till plan beskrivs hur ett antal av stadens styrande dokument relaterar till planen. 
Några av de viktiga dokument som finns inom området är inte omnämnda, exempelvis 
Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete (§ 22, Dnr 0819/14) och Göteborgs Stads Folkhälsoprogram (§ 
23, Dnr 1002/08). 

Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete tar sin utgångspunkt i en strävan för en socialt hållbar 
utveckling och innefattar frågor som tillit, social sammanhållning, välfärd och rättvisa, 
delaktighet, medborgerligt deltagande, ett samhälles förmåga att hantera svårigheter och 
en förmåga att anpassa sig till nya villkor och förändringar. 
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Göteborgs Stads folkhälsoprogram, liksom Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018-2016, tar utgångspunkt i Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through 
Action in the Social Determinants of Health (WHO 2008). Livsvillkorens betydelse för 
jämlik hälsa betonas och det övergripande målet i programmet är att minska 
hälsoskillnader och att alla göteborgare ska ha bästa möjliga hälsa. I Göteborgs Stads 
folkhälsoprogram betonas även vikten av en bred tvärsektoriell samverkan och att 
delaktighet ska prägla arbetet som har sin utgångspunkt i en helhetssyn på individen. 

I arbetet med en jämlik stad har social resursförvaltning för att styra och leda arbetet 
organiserat sig i fokusområden. Representanter från förvaltningar och bolag deltar i 
fokusområdena. I fokusområdena finns fokusplaner som innehåller prioriterade aktiviteter 
som ska driva arbetet framåt. Aktiviteterna i fokusplanerna stöds av planen genom att den 
skapar förutsättningar för genomförande. 

Nämnd med samordningsansvar 
Planen anger aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning som gynnar både ett 
helhetsperspektiv och samverkan. Social resursförvaltning bedömer att helhetsansvaret 
för att styrning, uppföljning och samordning bör finnas hos kommunstyrelsen då 
förvaltningen anser att det där finns mandat att styra, genomföra och följa upp arbetet 
utifrån ett långsiktigt hela-staden-perspektiv. Denna bedömning stöds även av några 
remissinstanser. Förvaltningen rekommenderar att man i den fortsatta politiska 
beredningen överväger en förflyttning av samordningsansvaret till kommunstyrelsen. 
Social resursnämnd har inte gjort något politiskt ställningstagande i frågan. 

I planen är en av aktiviteterna för styrning, uppföljning och samordning att Utveckla en 
strategisk funktion för samordning av stadens sociala hållbarhetsarbete. I planen beskrivs 
att det finns ett stort behov av att samordna stadens sociala hållbarhetsarbete. Aktiviteten 
syftar till att stärka samordningen av stadens sociala hållbarhetsarbete genom införandet 
av styrning över nämnder och bolag och stärkt styrning i samverkan. Aktiviteten har inte 
remissbehandlats och beskrivs inte närmare i tjänsteutlåtandet. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Planen redovisar de aktiviteter som social resursnämnd bedömer krävs för att nå målen i 
programmet. Flertalet de remissinstanser som yttrat sig ställer sig positiva till planen. 

Stadsledningskontoret anser att det i planen finns uppdrag som behöver omhändertas i 
stadens styrning. Som förslaget är utformat får det påverkan på stadens budgetprocess. 
Aktiviteter som beskrivs kopplat till uppföljningen kräver omfattande insatser och en 
anpassning till stadens uppföljningsprocess medför förändringar i uppföljningsstrukturen. 

Göteborgs stad har i nuläget ungefär tjugofem program och ungefär lika många planer 
som beslutats av kommunfullmäktige. Vissa av dessa gäller för ett begränsat antal 
nämnder och styrelser men många gäller alla eller ett flertal nämnder och styrelser. Det 
finns också pågående uppdrag från kommunfullmäktige om ytterligare program och 
planer som kommer upp för beslut under det närmsta året. Sammantaget innebär det stora 
förväntningar/ambitioner på förändrat arbetssätt och aktiviteter inom många områden för 
att uppnå beslutade mål. I många fall betonas att det är genom att utveckla 
kärnverksamheten som staden kan skapa den önskade förändringen. Utvecklad 
samverkan inom staden är ett område som ofta återkommer i strategier och aktiviteter och 
som bedöms vara resurskrävande. Ansvaret för att prioritera bland de olika styrsignaler 
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blir ytterst en fråga för nämnder och styrelser men leder även till målkonflikter i 
verksamheten. Stadsledningskontoret vill påtala behovet av politisk prioritering när det 
gäller vilka program som staden verkligen behöver och övervägande av i vilka fall som 
stadenövergripande planer är den mest effektiva metoden för att uppnå programmens 
intentioner. 

För att arbetet med jämlikhet och likvärdiga livsvillkor ska få de förutsättningar som 
krävs bedömer social resursförvaltning att en förflyttning av samordningsansvaret bör 
ske. Samordningsansvaret finns idag hos social resursnämnd. Förvaltningen beskriver 
svårigheter med att driva arbetet framåt via en nämnd utan starkt styrningsincitament och 
bedömer därför att samordningsansvaret bör finnas hos kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret delar social resursnämnds uppfattning om vikten av att arbetet med 
en jämlik stad drivs vidare i enlighet med programmet. Stadsledningskontoret bedömer 
att planen är en viktig förutsättning för nämnder och styrelsers fortsatta arbete med jämlik 
stad och föreslår därför att Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 antas och 
genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjligt. 
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Förslag till plan för en jämlik stad 2019–2022  
Förslag till beslut 
Social resursnämnd godkänner förslaget till plan för en jämlik stad 2019–2022.  

Social resursnämnd beslutar att sända förslaget till plan för en jämlik stad 2019–2022 till 
kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 
Social resursnämnd har i samband med kommunfullmäktiges budget 2018 fått i uppdrag 
att ta fram en stadenövergripande plan utifrån Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018–2026. Social resursnämnd beslutade att remittera förslag till plan 2018-12-19. 

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 konkretiserar aktiviteter som behöver 
genomföras för att bidra till att realisera programmet för att nå målet att Göteborg ska 
vara en jämlik stad. 

Planen ska möjliggöra att den kraftsamling och mobilisering som har påbörjats i staden 
stärks och grundas samt att det gedigna arbete som redan är igång får rätt förutsättningar 
att utvecklas vidare.  

Den föreslagna planen tar sikte på var staden befinner sig idag och vilken förflyttning 
som behöver ske de närmaste fyra åren utifrån de möjligheter och förutsättningar som 
finns. Planen syftar till att utveckla och förstärka strukturer för Göteborgs Stad 
jämlikhetsarbete. Det handlar om arbetssätt, hur stadens arbete styrs, följs upp och 
samordnas. Det är genom förändrat arbetssätt staden kan ställa om sina resurser för ökad 
jämlikhet. Det handlar om integrering av jämlikhet i grunduppdragen och om helhetstänk 
och samverkan.  

Planen är en förutsättning för att realisera programmet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med jämlikhet är viktigt för att på lång sikt klara de samhällsekonomiska 
utmaningar vi står inför. Ojämlikhet i livsvillkor innebär stora kostnader för samhället. 
Satsningar i ett tidigt skede kan innebära stora vinster både för individer som samhället i 
stort. En mer jämlik stad ger ökad hälsa, sammanhållning, tillit och trygghet. En mer 
jämlik stad ger förutsättningar för individer att växa och näringsliv att utvecklas.  
Aktiviteterna i planen betonar förutsättningar för att lyckas i arbetet med att skapa 
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likvärdiga livsvillkor. På det viset kan planen bidra till att förebygga och minska de 
negativa konsekvenserna av ojämlikhet.  

Planen gäller alla nämnder och styrelser och de som har särskilt ansvar får omprioritera, 
fördela och hålla sig inom den budget som redan finns. För att upprätthålla nivån på 
välfärdstjänsterna behöver våra arbetssätt utvecklas och förändras då de ekonomiska 
ramarna inte ger utrymme för ökade kostnader. Det krävs samarbeten och 
omprioriteringar med befintliga resurser för att realisera planens intentioner. 
Omställningar och prioriteringar behöver göras inom och mellan verksamheter för att öka 
jämlikheten.  

Social resursnämnd är idag ansvariga för att samordna och följa upp programmet för en 
jämlik stad. Förvaltningen har avsatt resurser för att driva och samordna arbetet med 
social hållbarhet och jämlikhet för att skapa förutsättningar och progression.  

Barnperspektivet 
Göteborg ska vara en stad som ger barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor. En 
stad där barn ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan och livet oavsett bakgrund. 
Barns uppväxtvillkor har en central plats i förslaget till planen genom att aktiviteterna 
betonar god start i livet och goda uppväxtvillkor och tidiga insatser. 

Mångfaldsperspektivet 
Målet för stadens jämlikhetsarbete är att Göteborg ska vara en jämlik stad. Det handlar 
om att öka jämlikheten i Göteborg genom att skapa likvärdiga livsvillkor för alla 
göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.  

Staden har idag ett flertal styrande dokument som ger riktning och anger aktiviteter för 
olika diskrimineringsgrunder och som kompletterar programmet och planen.  

För att kunna ställa om för ökad jämlikhet i våra grunduppdrag behöver vi genomföra 
analyser så att vi vet att det vi gör inte bidrar till ökade skillnader, utan tvärtom till att 
skillnader minskar. På övergripande nivå saknar vi idag delvis analyser som synliggör 
skillnader och diskriminering för att kunna göra gemensamma prioriteringar, 
resurssättning, omfördela och följa upp. Därför beskriver planen både förutsättningar för 
staden-övergripande analyser och verksamhetsnära behovsanalyser. Behovsanalyserna 
behöver genomföras lokalt och i dialog med göteborgarna och berörda målgrupper 
eftersom det är där kompetensen kring behovet finns.  

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsperspektivet är inkluderat i planen.   

Miljöperspektivet 
För att uppnå en hållbar utveckling måste de tre dimensionerna social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet samspela. Ett synsätt som är vägledande i jämlikhetsarbetet är att 
social hållbar utveckling är målet, miljömässig hållbarhet är ett grundläggande krav, och 
ekonomin ses som ett verktyg.  
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Omvärldsperspektivet 
Ett antal betänkanden lyfter både frågan om jämlikhet och hållbarhet, men också vikten 
av helhetssyn på styrning, ledning, samordning, uppföljning samt samverkan mellan olika 
aktörer. Detta lyfts bland annat i slutbetänkanden från Kommissionen för jämlik hälsa, 
Tillitsdelegationen och Delegationen för Agenda 2030. 

Flera landsting, regioner och kommuner i Sverige arbetar i dag aktivt med jämlikhet och 
för att minska skillnaderna i livsvillkor. Några exempel är Västra Götalandsregionen, 
Stockholms Stad, Malmö Stad och Uppsala kommun.  

Därtill har kommunernas styrning av tvärsektoriella frågor uppmärksammats, bland annat 
har Stockholm och Uppsala påbörjat ett utvecklingsarbete för hur de styr, leder och följer 
upp utifrån Agenda 2030.   

Planen bygger både på aktuellt kunskaps- och forskningsunderlag och på hur andra 
aktörer tagit sig an jämlikhet och social hållbarhet.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-06-10. 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022  
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Ärendet  
Ärendet gäller förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022. Förslaget 
har varit på remiss och har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Social resursnämnd 
har att fatta beslut om att översända planen till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
För de allra flesta är Göteborg en bra stad att leva i. Men klyftorna har ökat sedan 1990-
talet och skillnaderna är stora. Ojämlikhet leder till otrygghet, ohälsa, sämre 
sammanhållning och ökande kostnader. Göteborgs Stad har under många år arbetat för 
och engagerat sig i frågor om social hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämlikhet. Att 
arbeta för jämlikhet och likvärdiga livsvillkor är basen i våra grunduppdrag och reglerat i 
vår lagstiftning inom flera områden. I regeringsformen står det bland annat att  

” (…) Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 
delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.” 

Arbetet intensifierades efter rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” som 
togs fram år 2014. Sen några år tillbaka pågår det ett gediget och långsiktigt arbete. Hela 
staden kraftsamlar för att minska skillnaderna och i januari 2018 antog 
kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. I 
programmet fastställs att målet med Göteborgs Stads jämlikhetsarbete är att Göteborg 
ska vara en jämlik stad. Målet fokuserar på att öka jämlikheten i Göteborg genom att 
skapa likvärdiga livsvillkor för alla göteborgare, oavsett socioekonomisk status, 
geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.  

Social resursnämnd har i samband med kommunfullmäktiges budget 2018 fått i uppdrag 
att ta fram en stadenövergripande plan utifrån programmet. I enlighet med stadens 
riktlinjer för styrande dokument ska planen konkretisera och operationalisera ett beslutat 
program.  

Syftet med denna plan är att förverkliga programmet om jämlik stad och göra det enklare 
att jobba för jämlikhet i Göteborgs stad. Planen pekar på de strukturer som behöver 
skapas eller förstärkas. Det handlar om arbetssätt, hur stadens arbete styrs, följs upp och 
samordnas. Planen visar på vikten av ett helhetstänk i staden och handslag över 
organisationsgränserna. Programmet och planen bidrar till att vidareutveckla styrning, 
uppföljning och arbetssätt i våra grunduppdrag. Det är i förändrat arbetssätt staden kan 
ställa om sina resurser för ökad jämlikhet.    

Planen tar sikte på var staden befinner sig idag och vilken förflyttning som behöver ske 
de närmaste fyra åren utifrån de möjligheter och förutsättningar staden har idag. Arbetet 
med social hållbarhet och jämlikhet sker varje dag och är långsiktigt och behöver ständigt 
vara ett förändringsarbete.  

Remissinstansernas yttranden 
För att inhämta synpunkter beslutade social resursnämnd att remittera förslag till plan 
2018-12-19. Förslaget remitterades till några av stadens bolag och förvaltningar samt till 
några av stadens råd, sammanlagt 16 instanser. Efter utgången remisstid 2019-03-31 har 
svar inkommit från 12 av dessa. Alla utom en av remissinstanserna tillstyrker planen 
under förutsättningar att deras synpunkter tas i beaktande. Göteborgs Stads HBTQ-råd 
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avstyrkte. Ett skäl som angivits för att avstyrka planen är de anser att innehållet inte 
beaktar de grupper som utsätts för diskriminering i samhället eller de maktstrukturer som 
råder i samhället. Ett annat skäl är att de anser att planen inte tillräckligt konkretiserar och 
förtydligar på vilket sätt programmet ska implementeras.  

Yttrande har även inkommit från Göteborgs stads rättighetscenter mot diskriminering 
samt från Funktionsrätt Göteborg. Båda avstyrker.  

Majoriteten av remissvaren lyfter att det är bra med en plan som syftar till att förbättra 
strukturer och förutsättningar för att arbeta med jämlikhet tillsammans inom staden och 
med andra aktörer från civilsamhälle och näringsliv. Vidare lyfter remissvaren att det är 
bra att planen inte föreslår aktiviteter som detaljstyr verksamheterna eller pekar ut helt 
nya verksamhetsrelaterade uppdrag. Remissvaren ställer sig positiva till att planen 
fokuserar på hur jämlikhet kan bli mer integrerat i ordinarie arbete utifrån grunduppdraget 
och hur förvaltningar och bolag kan påverka livsvillkoren inom det område de har 
rådighet över. De lyfter också att det är bra att planen tydliggör vikten av att invånare, 
brukare och individer, som berörs av arbetet ska ha en hög grad av delaktighet.  

De justeringar som remissvaren föreslår är att planen behöver förenklas i språk och 
struktur. Den behöver också konkretiseras och vissa aktiviteter behöver tydligare ange 
riktning. Vid bearbetning av planen har strukturen förenklats och kopplingen mellan 
program och plan har förtydligats. Aktiviteter för samverkan och aktiviteterna för 
styrning, uppföljning och samordning har bearbetats och justerats för att bli mer konkreta 
och ange en tydligare riktning. Vissa aktiviteter i planen har också tagits bort för att 
tydliggöra planens fokus och precisera riktningen för stadens jämlikhetsarbete.  

Stadsdelsnämndernas remissvar lyfter att planen i högre grad kan synliggöra 
stadsdelarnas kärnverksamheter och det främjande och förebyggande arbete som pågår 
och fortsatt behöver stärkas inom socialtjänsten, fritidsverksamheten och äldreomsorgen. 
Till viss del har planens texter förstärkts med att synliggöra stadsdelarnas 
kärnverksamheter.  

Flera remissvar pekar på behovet av resurser för arbetet med likvärdiga livsvillkor. De ser 
en risk med att arbetet med planen ska hanteras inom ordinarie ram. En annan risk de ser 
är att det främjande och förebyggande arbetet i grunduppdragen inte säkras om det 
ekonomiska läget försämras. Ett fåtal remissvar lyfter att det krävs extra resurser för att 
kunna genomföra vissa aktiviteter i planen.  

En del remissvar framhåller behov av förändring av samordningsansvar för aktiviteterna i 
planen. Remissvaren lyfter att aktiviteterna för styrning, uppföljning och samordning bör 
ligga under kommunstyrelsen. Ett flertal remissvar framhåller att för att kunna uppnå 
varaktig förändring är det nödvändigt att frågor av strukturell karaktär ges ett större 
utrymme i det fortsatta arbetet för en mer jämlik stad. Angelägna frågor är hur stadens 
mål, policys och annan inriktning formuleras för att skapa jämlikhetseffekter för 
göteborgaren. En förflyttning till kommuncentralt ansvar är något som vi rekommenderar 
att man överväger i den fortsatta politiska beredningen. Social resursförvaltning 
rekommenderar att i den fortsatta politiska beredningen överväga en förflyttning till 
kommuncentralt ansvar. 
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Byggnadsnämnden vill se en förändring i ansvar för aktiviteten som rör samverkan 
för jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. I nuvarande skrivning har 
byggnadsnämnden fortsatt samordningsansvar för samverkansaktiviteten utifrån 
att de ansvarar för målområdet. Idag har stadsbyggnadskontoret en organisering 
för arbetet, men på sikt behövs bedömning göras för att pröva var ansvaret av 
målområdet för hållbara och jämlika livsmiljöer lämpar sig bäst utifrån strategisk 
samordning.    

En ytterligare synpunkt som remissvaren nämner är att planen behöver utveckla och 
tydliggöra mänskliga rättigheter. Planen betonar vikten av mänskliga rättigheter då den 
anger att jämlikhet och därigenom alla människors lika värde och rättigheter ska 
integreras i planering, genomförande och uppföljning. Genom analyser synliggörs behov 
och belyser hur förvaltningar och bolag påverkar livsvillkor samt hur de kan förändra sitt 
arbete i sina grunduppdrag.  

Förvaltningens bedömning 
Den här planen ska möjliggöra att den kraftsamling och mobilisering som har påbörjats i 
staden stärks och att det gedigna arbete som redan är igång får rätt förutsättningar att 
utvecklas vidare. Utifrån de hinder och möjligheter som har identifierats, genom dialoger, 
kunskapsunderlag och remissvar, syftar planen till att utveckla och förstärka strukturer för 
Göteborgs Stad jämlikhetsarbete. Det handlar om arbetssätt, hur stadens arbete styrs, följs 
upp och samordnas. Planen visar på vikten av ett helhetstänk i staden och betonar 
samverkan.  Planen är en förutsättning för att realisera programmet. 

Planen konkretiserar aktiviteter som behöver genomföras 2019–2022 för att nå målet att 
Göteborg ska vara en jämlik stad. Programmet består av två delar som även planen utgår 
ifrån; målområden med tillhörande strategier samt förutsättningar för hur vi ska arbeta 
mer framgångsrikt.  

• I planen konkretiseras målområdena genom aktiviteter för samverkan. 
• I planen konkretiseras förutsättningarna genom aktiviteter för styrning, 

uppföljning och samordning. Aktiviteterna kan i sin tur bygga på integrering och 
tvärsektoriellt arbete, beroende på vad de ska uppnå. När det gäller aktiviteter för 
integrering handlar det om att förstärka och utveckla befintliga strukturer, det vill 
säga det som redan finns. När det gäller aktiviteter för tvärsektoriellt arbete så 
handlar det om att skapa strukturer som gynnar samverkan. Kort handlar 
integrering om vad som görs inom den egna verksamheten. Tvärsektoriellt arbete 
handlar om vad verksamheterna gör tillsammans med andra för att öka 
jämlikheten.   

Planens struktur bygger på dessa två delar. Alla aktiviteter i planen är av en sådan 
karaktär att de tillsammans skapar ett helhetsperspektiv för arbetet med en jämlik stad.  

Syfte med planens aktiviteter 
Arbetet med social hållbarhet och jämlikhet sker varje dag och är långsiktigt och behöver 
ständigt vara ett förändringsarbete. Planen tar sikte på var staden befinner sig idag och 
vilken förflyttning som behöver ske de närmaste fyra åren utifrån de möjligheter och 
förutsättningar som finns. De strukturer som finns i staden idag gynnar inte arbetet och 
jämlikhet ses som en sakfråga som kan bedrivas vid sidan av ordinarie verksamhet. 
Styrningen, uppföljningen och samordning ger förutsättningar för att kunna minska 
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skillnaderna när vi fördelar och resursätter den välfärd vi är ämnade att leverera. Det 
handlar om att integrera jämlikhet i grunduppdragen och om tvärsektoriellt arbete och 
samverkan. Programmet och planen bidrar till att vidareutveckla styrning, uppföljning 
och arbetssätt i våra grunduppdrag. Det är i förändrat arbetssätt staden kan ställa om sina 
resurser. Integreringsarbetet har redan påbörjats och samverkan över förvaltnings- och 
bolagsgränser är redan igång. Nu handlar det om att sätta grunden i strukturerna och på så 
vis även utveckla organisationskulturen.  

Ett tydligt syfte med planens aktiviteter med samverkan är behovet av att ha ett 
helhetsperspektiv på arbetet med jämlikhet. Människors liv hänger samman och 
kommunens olika grunduppdrag bör därför på ett tydligare sätt också göra det. 
Samverkan möjliggör att olika kompetenser, erfarenheter och resurser kan föras samman 
med gemensamt fokus. Genom tvärsektoriellt arbete kan Göteborgs Stad tillsammans 
med andra aktörer kraftsamla och skapa kapacitetshöjande samverkan samt öka sin 
rådighet att påverka invånarnas livsvillkor.   

För att arbeta med målområdena i programmet och dess strategier behöver planens 
aktiviteter inte fördela fler verksamhetsrelaterade uppdrag och detaljstyra. Syfte är att 
värna underifrånperspektivet och delaktighet för att möjliggöra för verksamheter, 
invånare och andra aktörer att själva vara med och utforma strukturer och arbetssätt.  

Göteborgs Stad har idag kommit långt i sitt jämlikhetsarbete men för att inte stagnera och 
falla tillbaka behöver staden växla upp och ta ett steg framåt för att bibehålla det 
framgångsrika arbetet som har drivits och utvecklats. Det är svårt att upprätthålla 
kraftsamlingen, bibehålla engagemanget och driva arbetet framåt via en nämnd utan 
starkt styrningsincitament. Risken är annars att arbetet med jämlikhet och likvärdiga 
livsvillkor inte får de förutsättningar som krävs för att vända utvecklingen i staden. För 
att få progression är förvaltningens bedömning att jämlikhet inte framgent bör ligga hos 
Social resursnämnd.  

För att förverkliga planens intentioner och i sin tur kunna realisera programmet krävs det 
styrningsincitament och stadenövergripande styrning som håller ihop arbetet. För att 
kunna uppnå varaktig förändring är det nödvändigt att frågor av strukturell karaktär ges 
ett större utrymme i det fortsatta arbetet för en mer jämlik stad. Planen anger ett antal 
aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning som gynnar både ett 
helhetsperspektiv och samverkan. Helhetsstyrningen är principiellt viktigt för att många 
av de utmaningar som staden står inför kräver beslut på helhetsnivå. Förvaltningen 
bedömer därför att samordningsansvaret ska vara under kommunstyrelsen som har 
mandat att styra, genomföra och följa upp utifrån ett långsiktigt hela-staden-perspektiv. 
Social resursförvaltning rekommenderar att i den fortsatta politiska beredningen överväga 
en förflyttning till kommuncentralt ansvar. I förlängningen handlar det om att få en 
sammanhållen styrning och uppföljning av de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Utifrån ovanstående bedömningar föreslår Social resursförvaltning att förslaget till plan 
godkänns.  

Social resursförvaltning 
 
 
Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 



 

 

Social resurs 
 

  

Utdrag ur Protokoll nr 9, 2019 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26       

Göteborgs Stad Social resurs, protokollsutdrag 1 (1) 
   
   

§ 194 Plan för en jämlik stad 2019-2022 
0685/18 
Social resursförvaltning har 2019-05-21 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Tidigare behandling 
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 17 juni 2019 § 174. 

Beslut 
Social resursnämnd godkänner förslaget till plan för en jämlik stad 2019–2022.  

Social resursnämnd översänder förslaget till plan för en jämlik stad 2019–2022 till 
kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckningar 
Kristina Bergman Alme (L) inkommer med ett skriftligt yttrande från (M) och (L). Se 
bilaga 2 till protokollet. 

 

 

Dag för justering 
2019-09-02 
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Sekreterare 
Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 
Nina Miskovsky 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund 

 



 
 

 

Göteborg 26 augusti 2019 

Yttrande (M) (L) 

Social och resursförvaltningen  

Ärende 9 

 

 

Yttrande ang. Plan för en jämlik stad 

 
I vårt Göteborg får alla en chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar och får den hjälp och det 

stöd de behöver för att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

  

Så skulle man kunna sammanfatta det som vi i Alliansen ser som essensen i ett arbete för en stad 

med likvärdiga livsvillkor. Från stadens sida handlar det om att hushålla med resurserna så att de 

används där de behövs bäst – bortom de gränser som förvaltningar/bolag sätter upp genom de stup-

rör som det ofta arbetas i, men också genom att ha en utgångspunkt av hjälp till självhjälp. 

  

Vi vill framhäva vikten av individens skyldigheter och rättigheter framför gruppers, och menar där-

för att kommunikationen kring förutsättningarna i staden skall användas inte för att befästa rådande 

omständigheter utan användas som grund för arbetet. 

  

Arbetet med en jämlik stad börjar med barnen. 

  

• Vi vill betona vikten av att stödja föräldrar och familjer i alla dess konstellationer, med uppsö-

kande verksamhet redan i barnens första levnadstid, i första hand när det gäller förstföderskor där 

det finns identifierade riskfaktorer oavsett var i staden man bor, samt familjecentralernas viktiga 

roll i arbetet att stärka familjerna. 

  

• Vi vill understryka vikten av läs- och skrivfrämjande insatser. Dessa ligger till grunden för att 

klara skolan på ett bra sätt och därmed ha vidgade livschanser.  

  

• Vi vill peka på vikten av att de mänskliga rättigheterna ska gälla för alla och lika över staden samt 

att ingen ska diskrimineras. Unga flickor och pojkar får inte begränsas i sina livsval; val av partner, 

val av yrken eller val av sätt att leva utifrån en acceptans av hederskultur. 

 



Sammanställning av remissinstansernas yttranden 
 

 Remissinstans Beslut Sammanfattade kommentarer 
1 Askim-Frölunda-

Högsbo 
Stadsdelsnämnden 
Askim-Frölunda-Högsbo 
tillstyrker Göteborgs 
Stads plan för en jämlik 
stad 2019–2022. 

 
Stadsdelsnämnden 
Askim-Frölunda-Högsbo 
översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till social 
resursnämnd.  
 

Förvaltningen lyfter att planen i högre grad 
kan synliggöra stadsdelarnas 
kärnverksamheter och det främjande och 
förebyggande arbete som pågår och fortsatt 
behöver stärkas inom socialtjänsten, 
fritidsverksamheten och äldreomsorgen. 
Planen kan också än mer docka an till 
befintliga samverkansformer såväl lokalt 
som staden övergripande, ex. trygg-i-arbetet 
och NOSAM.  
 

2 Centrum Stadsdelsnämnden 
Centrum tillstyrker 
Göteborg Stads plan för 
en jämlik stad 2019-2022 
under förutsättning att 
justeringar beaktas enligt 
vad som beskrivs under 
förvaltningens 
överväganden.  
 
Stadsdelsnämnden 
översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till Social 
Resursnämnd.  
 
Yttrande Fi, V, Mp 
Stadsdelsnämnden 
Centrum 
 
Yttrande S 
Stadsdelsnämnd Centrum 

Förvaltningen lyfter att arbetet kontinuerligt 
kan behöva ha stöd tillgängligt för alla 
samverkande parter, likaväl som en 
genomtänkt och regelbunden uppföljning.  
 
Förvaltningen lämnar ett antal synpunkter, 
bland annat anser de att en rad begrepp bör 
definieras mer i planen. Vidare lyfter de att 
normmedvetet och intersektionellt perspektiv 
bör genomsyra arbetet genomgående - och 
inte i möjligaste mån. Förvaltningen har 
även lyft samverkansaktiviteterna, vilka de i 
grunden ställer sig positiva till men föreslår 
vissa förändringar.   
 

3 Östra Göteborg Stadsdelsnämnden Östra 
Göteborg ställer sig 
bakom Göteborgs Stads 
plan för en jämlik stad 
2019–2022 men önskar 
att synpunkterna under 
aktivitet 2 beaktas. 
 
Stadsdelsnämnden Östra 
Göteborg föreslår att 
planen omarbetas utifrån 
de synpunkter som 
förvaltningen har på 
planen.  

Förvaltningen lyfter fram ett antal 
synpunkter, bland annat:  

- Aktiviteterna behöver konkretiseras 
och tydligare ange riktning i arbetet  

- Planen skulle behöva ange hur stöd 
och förutsättningar skapas för det 
utvecklingsarbete som görs inom 
kärnverksamheter liksom det arbete 
som görs i lokalt jämlikhetsarbete 
med befolkningsperspektiv 

- Planen bör kompletteras med ett 
tydligare äldreperspektiv. 



 - Planen behöver även innehålla stöd 
för verklig samverkan med öppenhet 
för förändring, tillit och 
relationsbygge.  

- Planen saknar aktiviteter kopplade 
till målområdet om att skapa 
delaktighet, inflytande och tillit.  

- Planen skulle behöva höja 
ambitionen och även innehålla större 
systemförändrande aktiviteter. 

- Förvaltningen vill se ett tydligare 
barnrättsperspektiv i hela 
programmet, liksom ett övergripande 
rättighetsperspektiv.  

 
4 Arbetsmarknad 

och 
vuxenutbildning 

Nämnden för 
Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning beslutar 
att som ett eget yttrande 
överlämna detta 
tjänsteutlåtande till Social 
Resursförvaltning.  
 
Nämnden för 
Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning beslutar 
att med bifogade 
kommentarer tillstyrka 
förslag till Göteborgs 
Stads plan för en jämlik 
stad 2019–2022. 
 

Förvaltningens synpunkter berör två 
aktiviteter: Integrering av jämlikhet i 
ordinarie verksamhet samt aktiviteten som 
rör samverkan för ett jobb- och 
kompetenscentrerat arbetssätt. Förvaltningen 
ställer sig bakom aktiviteterna och lämnar ett 
antal kommentarer och förbättringsförslag.  
 
Förvaltningen lyfter att det är nödvändigt att 
frågor av strukturell karaktär ges ett större 
utrymme i det fortsatta arbetet för att kunna 
uppnå varaktig förändring. De menar att det 
fortsatta ansvaret för styrning, uppföljning, 
samordning och stöd ska ligga direkt under 
kommunstyrelsen istället för Social 
resursförvaltning. 
 

5 Byggnadsnämnden Tjänsteutlåtandet 
godkänns som 
byggnadsnämndens svar 
på remiss  

Tjänsteutlåtandet 
översänds till social 
resursförvaltning  

 

De lyfter särskilt barnkonsekvensanalyser 
som verktyg för att adressera planens 
konstaterande kring att det är tidiga insatser 
som gör störst skillnad för att minska 
ojämlikheten. De menar även att planen 
behöver lyfta stadsdelarnas lokala 
utvecklingsprogram och lokala databas som 
grund i analysen.  
 
Stadsbyggnadskontoret anser att ansvaret för 
styrning, ledning och uppföljning av 
aktiviteterna i planen behöver ligga hos 
Stadsledningskontoret och inte Social 
resursförvaltning, för ökad tydlighet i roller 
och mandat.  
 
De vill även se en förändring i ansvar 
för aktiviteten som rör samverkan för 
jämlik tillgång till hållbara 
livsmiljöer.  
 



Stadsbyggnadskontoret bedömer att 
samtliga föreslagna aktiviteter som 
byggnadsnämnden utpekas ansvariga 
för kräver utökade resurser.  
 

6 Förskolenämnden Förskolenämnden 
tillstyrker förslaget till 
Göteborgs Stad plan för 
jämlik Stad 2019-2022 
med de synpunkter som 
framförs i 
förskoleförvaltningens 
tjänsteutlåtande och 
översänder det till Social 
resursnämnd.  
 

Förskoleförvaltningen bedömer att 
aktiviteterna i förslaget till plan kommer 
kräva resurser till utbildning, 
implementering och genomförande av 
pilotverksamhet.  
 

7 Grundskolenämnd Grundskolenämnden 
tillstyrker med föreslagna 
förändringar plan för en 
jämlik stad 2019–2022.  
 
Grundskolenämnden 
översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till social 
resursnämnd.  
 

Förvaltningen har yttrat sig kring planens 
övergripande struktur samt de tre aktiviteter 
där grundskolenämnden omnämns som 
ansvarig. De ställer sig bakom planens 
aktivitet om att integrera jämlikhet i 
verksamheterna samt är i grunden positiva 
till de två samverkansaktiviteter som berör 
förvaltningen, men har kommenterat och 
skrivit förslag på tillägg.  
 
Vad gäller behovsanalyserna menar 
grundskoleförvaltningen att 
stadsdelsnämnderna bör lyftas fram tydligare 
i att vara med och ta fram sådana.  
 

8 Idrott och förening Idrotts- och 
föreningsnämnden 
tillstyrker intentionerna i 
planen med de 
kompletterande 
synpunkter och 
reservationer som 
redovisas i 
tjänsteutlåtandet.  

Idrotts- och 
föreningsnämnden 
skickar förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till social 
resursförvaltning. 

(V)(MP)(FI) Yrkande 
angående Plan för jämlikt 
Göteborg 
 

Förvaltningen tillstyrker intentionerna i 
planen och redovisar ett antal 
kompletterande synpunkter och reservationer 
som särskilt rör samverkansaktiviteter Skola 
som arena samt Jämlik tillgång till 
fungerande livsmiljöer. När det gäller 
samverkansaktiviteten kring skolan lyfter 
förvaltningen bland annat att det behövs 
medverkan från idrotts- och 
föreningsförvaltningen för att planera 
skolmiljöer optimalt.  
 
Gällande aktiviteten ”Jämlik tillgång till 
fungerande livsmiljöer” vill förvaltningen 
lyfta fram att samverkan i 
detaljplaneringsskedet och ännu tidigare 
skeden är viktigt för att inte de 
folkhälsobringande anläggningarna såsom 
sport, sim och is inte ska nedprioriteras.  

9 Kulturnämnden Kulturnämnden tillstyrker 
förslag till Göteborgs 

De bedömer att stadens kulturverksamheter 
kan ha stor påverkan på och bidrar till 
samverkan enligt planen. 



Stads plan för en jämlik 
stad 2019 – 2022.   

Kulturnämnden 
översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande till social 
resursnämnd som eget 
yttrande. 

Yttrande från (S), (V), 
(MP) och (Fi).  
 

 
Kulturförvaltningen menar att det behöver 
finnas grundfinansiering från staden om 
jämlikhetsarbete ska kunna ske långsiktigt.  
 
Kulturförvaltningen instämmer i att det 
behövs struktur och bättre verktyg för 
gemensamma behovsanalyser och 
uppföljning av resultat.  
 

10 Stadshus AB Social resursnämnds 
förslag till Göteborgs 
stads plan för en jämlik 
stad 2019–2022 tillstryks 
med beaktande av de 
synpunkter som framgår 
av beslutsunderlaget.  
 
Föreliggande 
beslutsunderlaget 
översänds till Social 
resursnämnd som 
yttrande över nämndens 
förslag till Göteborgs 
stads plan för en jämlik 
stad 2019–2022. 
 

Stadshus AB vill poängtera vikten av att 
uppföljningen också omfattar övriga 
hållbarhetsdimensioner för att förhindra 
splittring. De understryker även vikten av att 
bolagen kraftfullt involveras i 
jämlikhetsarbetet. 
 

11 HBTQ-råd Göteborgs Stads HBTQ-
råd avstyrker förslaget 
“Göteborgs Stads plan för 
en jämlik stad 2019-
2022”. 
 

Rådet menar att remissförslaget har för stora 
brister. De menar att planens innehåll inte tar 
i beaktande de grupper som utsätts för 
diskriminering i samhället eller de 
maktstrukturer som råder i samhället.  
 
HBTQ-rådet menar vidare att planen inte 
uppfyller sitt syfte att konkretisera och 
förtydliga på vilket sätt arbetet med 
programmet ska implementeras de följande 
åren.  
 

12 Nationella 
minoriteten romer 

Göteborgs Stads råd för 
den nationella 
minoriteten romer 
tillstyrker Göteborgs 
Stads plan för en jämlik 
stad 2019-2022 om 
synpunkterna i denna 
skrivelse beaktas. 

Rådet vill påpeka att planen är teoretisk och 
saknar vissa perspektiv. De ser gärna att den 
nationella minoriteten romer, dess rättigheter 
och situation, tydligt lyfts fram i planen. 
 

13 Göteborgs Stads 
råd för funktions-
hinderfrågor 

Rådet svarar på remissen 
men avstår från yttrande 
på grund av alltför kort 
beredningstid. 
Funktionsrätt Göteborgs 

Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor (GRF) avstår från att 
lämna ett eget yttrande.  
Rådet bifogar skrivelse från Funktionsrätt 
Göteborg till detta svar. 



yttrande biläggs rådets 
svar. 
 

 

14 Framtiden AB  Inget remissvar  
 

Svar inkommit – ej 
remissinstans 

Beslut  Sammanfattande kommentarer  

Göteborgs 
rättighetscenter 

GRC avstyrker 
förslaget i sin 
nuvarande form 
med anledning av 
de kommentarer 
vi lämnar i 
detta remissvar.  

GRC påtalar att de hade velat ha möjlighet att få 
yttra sig över förslaget till plan och de vill 
avstyrka förslaget i sin nuvarande form. 
 
Övergripande kommentar handlar om avsaknad 
av perspektiv i arbetet. Även om de sju olika 
diskrimineringsgrunderna nämns och begrepp 
som intersektionalitet används, så ser de inte att 
de perspektiven finns med i de praktiska 
förslagen samt att det krävs röster från de 
målgrupperna för att få in de perspektiv som 
saknas.  
 
En annan övergripande kommentar rör 
samverkan med aktörer från civilsamhället, där 
GRC menar att planen inte preciserar vilka 
aktörer staden vill samverka med och inte heller 
hur samverkan ska ske.  
  

Funktionsrätt Göteborg Funktionsrätt 
Göteborg avstyrker 
förslag till plan för 
en jämlik stad 
 

FRG ser inte hur förslaget till plan kommer att 
leda till ökad jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
FRG anser att planen på ett tydligare sätt ska 
förhålla sig till de målområden och strategier 
som finns i Göteborgs Stads program för en 
jämlik stad 2018–2026. De menar att 
programmets mål och strategier dessutom bör 
brytas ned utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna för att inkludera alla 
invånare i staden i jämlikhetsarbetet.  
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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 detta program 

Syftet med programmet är att, utifrån målet att Göteborg ska vara en jämlik stad, peka ut 

viktiga målområden som aktörer i Göteborg ska samlas kring för att tillsammans bidra till 

att minska skillnaderna i livsvillkor i staden.  

Vem omfattas av programmet 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad omfattar samtliga nämnder och styrelser för 

perioden 2018–2026.  

Bakgrund 

Göteborgs Stad har under många år arbetat för, och engagerat sig i, frågor om social 

hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. Sedan flera år tillbaka pågår det 

ett gediget arbete med syftet att kraftsamla för att minska skillnaderna i livsvillkor i 

staden. Arbetet heter Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar.   

Arbetet intensifierades än mer efter rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i 

Göteborg” som togs fram år 2014. Rapporten visade att det fanns stora skillnader i 

livsvillkor mellan göteborgare, och i olika delar av staden. Kommunfullmäktige har i sin 

budget under flera år haft mål som syftar till att uppnå minskade skillnader i livsvillkor, 

men i samband med kommunfullmäktiges budget 2016 formulerades målet ”Göteborg 

ska vara en jämlik stad”. Samma mål fanns i kommunfullmäktiges budget 2017.  

I sin roll som processägare för målet fick Social resursnämnd 2017 i uppdrag att ta fram 

ett långsiktigt program för Jämlikt Göteborg. Att vara processägare innebär att ha en 

ledande, samordnade och uppföljande roll för att i samverkan med andra arbeta för att nå 

kommunfullmäktiges mål. Utifrån Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument 

benämns nu arbetet ”Göteborgs Stads program för en jämlik stad för 2018–2026”. Enligt 

riktlinjerna är ett program ett strategiskt styrande dokument som ska slå fast en politisk 

viljeinriktning för vad som ska uppnås inom ett visst område för en tidsatt period. Ett 

program innehåller ett fåtal mål och prioriterade strategier för att uppnå målen.  

Vidare har social resursnämnd i samband med kommunfullmäktiges budget 2018 fått i 

uppdrag att ta fram en stadenövergripande plan utifrån Göteborgs Stads program för en 

jämlik stad för 2018–2026. I enlighet med stadens riktlinjer för styrande dokument ska 

planen konkretisera och operationalisera ett beslutat program. Planen ska ange konkret 

vad som ska uppnås för en tidsatt period. Planen ska ange vilka aktiviteter, insatser eller 

åtgärder som ska genomföras samt eventuellt vilka metoder som ska användas.  

Koppling till andra styrande dokument 

Kommunfullmäktiges budget är överordnad stadens övriga styrande dokument. Det här 

programmet tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål att Göteborgs ska bli en 

jämlik stad. Jämlikhet är ett omfattande begrepp och område och därför relaterar det till 
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många av stadens program och planer. Nedan listas några av de program och planer som 

angränsar till detta program. 

 

Figur 1 Program och planer som angränsar till Göteborgs Stads program för en jämlik stad. 

Styrandedokument Fastställare/Beslut  Giltighet Diarienummer 

Dialog och samarbete - Ett 

samlat program för Göteborgs 

Stads trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete, 

beslutat i kommunfullmäktige 

KF 2014-12-11 2014–2020  

 

Dnr 0819/14 

 

Förlängning av handlingsplan 

för alkohol -, narkotika-, 

dopnings-, och tobaksområdet 

KS 2015-10-21 2015–2016 

 

 

Dnr 1327/15 

 

Göteborgs stads plan mot 

våldsbejakande extremism 

KF 2016-09-08 2016–2017  

 

Dnr 2045/15  

Göteborgs Stads 

folkhälsoprogram 

KF 2013-06-13 Ej tidsbestämt Dnr 1002/08 

Göteborgs Stads plan för att 

förbättra HBTQ-personers 

livsvillkor 

KF 2017-01-26 

 

2017–2021 Dnr 1407/14 

 

Göteborgs Stads plan mot våld i 

nära relationer 

KF 2014-04-24 

Komplettering/rev i KF 

2015-09-10 

2014–2018 Dnr 0637/10 

 

Göteborgs stads program för 

full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning 

KF 2015-06-11 2014–2020 Dnr 0896/13 

Göteborgs Stads strategi och 

plan mot hemlöshet 

KF 2015-05-07 2015–2018 Dnr 1410/14 

Handlingsplan för arbetet med 

de mänskliga rättigheterna i 

Göteborgs Stad 

KF 2016-06-02  Från 2016 och tills 

vidare 

Dnr 0454/15 

 

Handlingsplan för finskt 

förvaltningsområde 

KS 2014-10-01 Från 2014 och tills 

vidare  

Dnr 1033/13 

Handlingsplan för nationella 

minoritetsfrågor 

KS 2014-06-04 

 

Från 2014 och tills 

vidare 

Dnr 1221/11 

Kulturprogram för Göteborgs 

Stad 

KF 2013-11-07 2013–2021 Dnr 0782/13 

Strategisk plan för 

suicidprevention 

KF 2014-10-09 

 

Ej tidsbestämt  Dnr 0576/13 
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Stödjande dokument 

Social resursnämnd har tagit fram två rapporter om göteborgarnas livsvillkor. Dessa 

rapporter ger ett kunskapsunderlag till detta program. De två rapporterna är: 

• Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 

• Jämlikhetsrapport 2017  

Uppföljning av detta program 

Programmet följs upp två gånger under programperioden. En första uppföljning sker 

genom jämlikhetsrapporten år 2021 och en andra genom jämlikhetsrapporten år 2025. 

Uppföljningarna ska genomföras av social resursnämnd och de ska rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Uppföljningen kommer genomföras på två olika sätt. För det första kommer 

måluppfyllelsen att följas upp genom statistiska indikatorer som rör målet. För att kunna 

synliggöra hur livsvillkoren ser ut för göteborgarna oavsett socioekonomisk status, 

geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning - 

krävs det i vissa fall att de kvantitativa data som finns tillgängliga i dag kompletteras med 

nya statistiska data samt med andra typer av kvalitativa data. På detta sätt kan det göras 

en samlad analys av livsvillkoren och jämlikheten i Göteborg. I förlängningen kan en 

bedömning göras över hur hälsan och sammanhållningen bland göteborgarna ser ut. 

Det andra sättet som programmet följs upp på är genom en utvärdering av processerna 

och arbetssätten inom de fyra målområdena som pekas ut i detta program. Uppföljningen 

av processen görs med fokus på hur nämnder och styrelser arbetar med respektive 

målområde och strategi och den förutsätter hänsyn till både kvantitativa indikatorer och 

kvalitativa data. 

Utöver uppföljningen av programmet kommer målet också följas upp genom den årliga 

uppföljningen. Den uppföljningen kommer att följa upp måluppfyllelsen utifrån de 

indikatorer som stadsledningskontoret har arbetat fram för målet. Indikatorerna är 

följande:  

• Inkomstskillnader 

• God hälsa 

• Mellanmänsklig tillit 

• Kontantmarginal  

• Godkända betyg 

 

Det är viktigt att uppföljningen av programmet synkroniseras med stadens ordinarie 

uppföljningsrutiner, vilka ses över inför varje mandatperiod. Därmed kan programmets 

uppföljning komma att ändras. 
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Ramar – utgångspunkter 

Internationell och svensk lagstiftning ger en tydlig tyngd åt arbetet med jämlikhet och att 

ge alla göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning, likvärdiga livsvillkor 

och förutsättningar. I detta avsnitt lyfts endast några av de internationella konventioner 

och åtagande och nationella lagar av betydelse för jämlikhet. 

En grundläggande utgångspunkt är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som Sverige, tillsammans med tillhörande konventioner, har åtagit sig att 

följa. Förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor, oavsett 

land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. En 

grundläggande princip är att inte bli diskriminerad. 

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor. 

De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa 

skyldigheter för staten gentemot individen. Staten ska skydda individen från ingrepp i de 

grundläggande friheterna, från olika typer av övergrepp och tillgodose individens 

grundläggande behov. De mänskliga rättigheterna är okränkbara och odelbara. De 

mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar.  

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna av tre grundlagar: regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att det 

allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg 

och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska också verka för att 

alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns 

rätt tas till vara. Regeringsformen anger också att det allmänna ska motverka 

diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller 

andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Vidare ska det samiska folkets 

och etniska, språkliga, religiösa och nationella minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv främjas. 

En annan internationell överenskommelse som också lyfter jämlikhet är FN:s Agenda 

2030. Utöver internationella konventioner och åtaganden samt Sveriges grundlagar 

reglerar också nationell lagstiftning området för jämlikhet. Relevanta lagar i 

sammanhanget är kommunallagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, hälso- och 

sjukvårdslagen, skollagen samt plan- och bygglagen. På kommunal nivå tillkommer 

därutöver reglementen, ägardirektiv och andra styrande dokument som reglerar 

förutsättningarna för jämlikhetsområdet. 
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Programmet 
Göteborg är en stad där det finns möjligheter till utveckling för både invånare, näringsliv 

och andra organisationer. Även om Göteborg för de flesta är en bra stad att växa upp och 

leva i så står Göteborg inför stora jämlikhetsutmaningar som bland annat påvisades i 

rapporter 2014 och 2017. Göteborg är en segregerad stad med påtagliga skillnader i 

livsvillkor, så som utbildningsnivå, inkomst och förvärvsfrekvens mellan olika grupper 

och mellan göteborgare som lever i olika delar av staden. Rapporterna visade att dessa 

skillnader gett upphov till ojämlik hälsa i befolkningen.  

Samtidigt finns en stark ambition att skapa en jämlik stad att växa, leva och verka i. Detta 

är Göteborgs Stads program om jämlikhet, och det pekar ut den fortsatta färdriktningen 

för hur Göteborg i framtiden ska kunna bli en mer jämlik stad. Programmet ingår i 

stadens övergripande arbete med social hållbarhet. I enlighet med stadens riktlinjer är 

detta program ett strategiskt styrande dokument som slår fast den politiska viljeinriktning 

för vad som ska uppnås inom området jämlikhet under perioden 2018–2026.  

Med ett program för jämlikhet kan Göteborgs Stad peka ut viktiga mål och strategier som 

aktörer i Göteborg, både inom och utom den kommunala organisationen, kan samlas 

kring för att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. Ett jämlikt samhälle med jämlika 

livsvillkor, där alla invånare erbjuds likvärdig tillgång till olika välfärdstjänster, 

kommunal service och livsmiljöer av god kvalitet leder till många positiva effekter. Två 

av de faktorer som påverkas positivt av jämlikhet är befolkningens hälsa och sociala 

sammanhållning. Alla vinner på en mer jämlik stad, såväl individ som samhälle, både de 

som lever nu och kommande generationer.  

Programmets struktur 

Detta program inleds med en beskrivning av målet med Göteborgs Stads 

jämlikhetsarbete. Därefter beskrivs var och ett av de fyra målområdena som stadens 

jämlikhetsarbete kommer fokusera på för att uppnå målet. Efter beskrivningen av varje 

målområde följer strategier som är av betydelse för arbetet. Varje målområde har mellan 

fem och sju strategier som anger fokus för arbetet. 

Figur 2 Programmets övergripande struktur 

 

GÖTEBORGS STADS PROGRAM FÖR EN JÄMLIK STAD

MÅL

Göteborgs ska vara en jämlik stad

Målområden för att nå målet:

- Skapa god start i livet och goda 
uppväxtvillkor

- Skapa förutsättningar för arbete

- Skapa hållbara och jämlika 
livsmiljöer

- Skapa förutsättningar för 
delaktighet, inflytande och tillit
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Mål 

Målet med Göteborgs Stads jämlikhetsarbete är att:  

• Göteborg ska vara en jämlik stad. 

Målet fokuserar på att öka jämlikheten i Göteborg genom att skapa likvärdiga livsvillkor 

för alla göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. 

I ett jämlikt samhälle fördelas såväl resurser som ekonomiskt och politiskt inflytande 

utifrån allas lika värde och rättigheter. I jämlika samhällen har alla likvärdig tillgång eller 

möjligheter till att förvärva resurser och förmågor för att tillvarata och påverka 

samhällsutvecklingen och sina liv. Ojämlikhet handlar om bristen på likvärdig tillgång 

till, eller möjligheter att förvärva, dessa resurser och förmågor.  

Göteborgs Stad har valt att fokusera jämlikhetsfrågan kring de livsvillkor som människor 

lever under, vilka bland andra omfattar en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete, 

en god försörjning, ett bra boende, en god livsmiljö samt delaktighet och inflytande i 

samhällsutvecklingen och sina liv. Om människor inte har likvärdiga uppväxtvillkor, 

utbildningschanser, livsmiljöer, tillgång till det offentliga rummet och bostäder, 

arbetsmöjligheter, delaktighet och inflytande är inte livsvillkoren jämlika. Särskilt inte 

om det finns en systematik i ojämlikheten mellan, och diskriminering av, olika grupper. I 

ett jämlikt samhälle har därför alla människor lika rättigheter och möjligheter till goda 

livsvillkor.  

Målområden 

I detta program lyfts fyra målområden fram som tillsammans visar vad det samlade 

jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad ska rikta in sig mot för att nå målet att Göteborg ska 

var en jämlik stad1. De fyra målområdena, med tillhörande strategier, är:  

• Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor 

• Skapa förutsättningar för arbete 

• Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer 

• Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit 

De målområden som ingår i detta program lyfts fram eftersom de av flera olika 

anledningar är betydelsefulla för att skapa likvärdiga livsvillkor och öka jämlikheten i 

Göteborg. Att förbättra livsvillkoren får göteborgarna, och öka jämlikheten i staden, utgör 

en viktig del av det kommunala grunduppdraget. Göteborgs Stad arbetar varje dag med 

att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna genom att fördela resurser och 

tillhandahålla verksamhet bland annat i form av stöd, omsorg, skola och hållbar 

stadsutveckling. Även om Göteborgs Stad inte har full rådighet över de komplexa 

samhällsproblem och trender som ligger bakom skillnader i livsvillkor, så är avsikten 

med målområdena att kraftsamla och skapa ett gemensamt fokus i förvaltningarnas och 

                                                      

1 Målområdena beskriver inte hur arbetet är eller ska vara organiserat (t.ex. inom ramen för Jämlikt Göteborg - hela staden 

socialt hållbar). 
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bolagens arbete med att skapa likvärdiga livsvillkor. Arbetet med målområdena ska stärka 

det kommunala grunduppdraget.  

Vidare är syftet med målområdena att lyfta fram betydelsen av att förebygga ojämlika 

livsvillkor genom tidiga åtgärder och insatser i barns liv.  Det lyfts särskilt fram inom 

målområdet ”God start och goda uppväxtvillkor”. Att satsa på tidiga åtgärder och insatser 

i barns liv och att försöka förebygga ojämlikhet handlar om att investera för framtiden. 

Ojämlikhet i livsvillkor innebär stora kostnader för samhället. Främjande och 

förebyggande åtgärder i ett tidigt skede i barns liv kan innebära stora vinster för såväl 

individer som samhälle.  

Tidiga åtgärder och insatser för förbättrade livsvillkor kan, och ska, också bedrivas under 

hela livet. Det är alltid bättre att tidigt främja en positiv utveckling än att försöka bryta ett 

negativt förlopp i ett senare skede. Därför är det viktigt att jämlikhetsarbetet utgår från ett 

livscykelperspektiv. Genom främjandet av en god start i livet, utbildning, arbete och goda 

livsmiljöer kan personer förhindras att hamna i utanförskap. De målområden som pekas 

ut i detta program syftar till att tillsammans täcka in flera viktiga livsvillkor över hela 

livscykeln.  

Det finns flera förutsättningar som är viktiga att beakta för att arbetet med målområdena 

ska bli framgångsrikt och därmed nå målet om att Göteborg ska vara en jämlik stad. För 

det första är det viktigt med samverkan och delaktighet kring jämlikhetsarbetet. Jämlikhet 

är en komplex och tvärsektoriell fråga, och ingen enskild förvaltning eller enskilt bolag 

kan på egen hand hantera dessa utmaningar. För att arbetet med målområdena ska lyckas 

krävs samverkan, såväl inom den kommunala organisationen, som med nationella och 

regionala aktörer samt med aktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle. Att 

delaktiggöra professioner, invånare, civilsamhälle, akademi och andra handlar om att 

skapa förutsättningar för kunskapsinhämtning och att göra jämlikhetsarbetet relevant och 

inkluderande för dem det berör. 

En andra viktig förutsättning för arbetet med målområdena är att synliggöra olika 

diskrimineringsgrunder i varje målområde genom ett normmedvetet2 och intersektionellt3 

arbetssätt. Vi som är verksamma eller är förtroendevalda inom Göteborgs Stad behöver 

analysera hur jämlikhetsarbetet inom varje målområde påverkar, och påverkas av, olika 

maktordningar. Analysen är viktig för att inte riskera att reproducera de systematiska 

skillnader i livsvillkor som finns mellan olika grupper.      

För det tredje är det viktigt att vi som är verksamma eller är förtroendevalda inom 

Göteborgs Stad har ett helhetsperspektiv på jämlikhetsarbetet. Målområdena utgör en 

helhet och det går inte att arbeta med dem åtskilda från varandra. Arbetet med ett 

målområde stärker och påverkar arbetet med ett annat. Samordning mellan berörda 

                                                      

2 Normmedvetenhet är att utifrån en normkritisk analys arbeta normmedvetet. Normkritik är ett ifrågasättande av 

föreställningar om vad som anses vara normalt respektive avvikande. Normkritiken används för att synliggöra 
exkluderande och diskriminerande strukturer. Fokus riktas mot det som uppfattas som ”normalt” istället för mot dem som 

bryter mot normen. (Göteborgs Stads plan för jämställdhet och Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers 

livsvillkor) 

3 Intersektionalitet avser ett analytiskt begrepp som används för att synliggöra hur olika maktordningar samverkar. Används 

vanligtvis i Sverige för att utifrån samspelet mellan diskrimineringslagens sju grunder studera hur relationer av överordning 

och underordning skapas och upprätthålls. (Göteborgs Stads plan för jämställdhet och Göteborgs Stads plan för att förbättra 
HBTQ-personers livsvillkor) 
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aktörer inom och mellan respektive målområde är därför viktigt för att nå målet om att 

Göteborg ska vara en jämlik stad.  

För det fjärde är det viktigt att strategierna inom respektive målområde anpassas till de 

specifika frågor som hanteras. Ibland behöver insatserna vara generella och riktas till alla 

invånare, medan de ibland behöver riktas till dem som är i störst eller särskilt behov av 

stöd. Här behöver det göras kontinuerliga analyser för att få bättre kunskap om hur 

behoven ser ut och förändras under programtiden.  

Ytterligare viktiga förutsättningar för ett lyckat jämlikhetsarbete är att arbetet är 

kunskaps- och erfarenhetsbaserat. Därtill behöver det vara långsiktigt. Att förändra och 

förbättra göteborgarnas livsvillkor tar lång tid och uthållighet och tålamod är väsentligt 

om arbetet ska bli framgångsrikt.  

Nedan beskrivs målområdena. Efter beskrivningen av varje målområde följer de strategier 

som är av betydelse för arbetet. 

Målområde – Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor 

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och 

senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda ekonomiska och fysiska 

uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande, 

är viktigt för att uppnå kognitiva, mentala, sociala och motoriska färdigheter. Att barn 

tillgodogör sig en god utbildning, lever i en trygg social miljö med trygga ekonomiska 

villkor påverkar deras livsvillkor och möjligheter senare i livet. De erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter som barnet får är en grund för att utveckla nya färdigheter och 

kunskaper. 

Alla barn i Göteborg har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda 

uppväxtvillkor. Ojämlikhet i livsvillkor och möjligheter mellan olika familjer bidrar till 

att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla föräldrar har inte 

samma sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar. De socioekonomiska 

förhållandena och den strukturella diskrimineringen avspeglar sig på detta sätt i barns 

olika uppväxtvillkor.  

Att varje barn och ungdom oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggningen får en god start i livet 

och en god uppväxt är därför centralt för att uppnå likvärdiga livsvillkor och 

förutsättningar för nå en jämlik stad. Detta är en utgångspunkt för samtliga strategier i 

målområdet.  

Göteborgs Stad har möjlighet att påverka barns uppväxtvillkor genom exempelvis 

förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt goda livsmiljöer. Men att skapa 

förutsättningar för barns uppväxtvillkor delas också av andra aktörer, så som Västra 

Götalandsregionen och staten, och samverkan med dem är därför centralt för att lyckas 

skapa goda uppväxtvillkor. Även samverkan med civilsamhället och Sveriges Kommuner 

och Landsting är viktigt.    
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Strategier för målområdet  

 

Ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential  

Den här strategin handlar om att, i samverkan med Västra Götalandsregionen och 

civilsamhället, vidareutveckla familjecentrerat arbetssätt i Göteborgs Stads verksamheter. 

Syftet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom ett stärkande av 

familjen. I ett familjecentrerat arbetssätt tar insatser för barn och unga sin utgångspunkt i 

hela familjens livsvillkor. Det familjecentrerade arbetssättet behöver också utvecklas 

genom ett normmedvetet förhållningssätt för att kunna nå familjer som staden idag har 

svårt att nå.  

Förskolan och skolan är viktiga arenor och har centrala roller i det familjecentrerade 

arbetssättet, främst utifrån sitt kompensatoriska uppdrag som regleras i skollagen. Det är 

genom det kompensatoriska uppdraget vi främst kan minska skillnader i livsvillkor. Att 

arbeta med det kompensatoriska uppdraget är att arbeta med likvärdighet och inkludering 

som i sin tur bidrar till att minska skillnader i livsvillkor. I Göteborgs Stads 

förskoleutredning4 och skolutredning5 identifieras ett antal förstärkningsområden som 

bland annat syftar till att skapa likvärdighet och inkludering. Dessa förstärkningsområden 

är: 1) Ökad kvalitet i undervisningen för att öka barnens/elevernas lärande, 2) Tydligare 

ansvar, styrning och ledning för att öka barnens/elevernas kunskapsresultat, 3) Ökad 

likvärdighet mellan förskolor/skolor för att alla barn/elever ska få tillgång till 

undervisning av hög kvalitet och kompensera för olika förutsättningar. 

Fokusera på tidiga insatser 

Barn och unga och deras vårdnadshavare ska kunna erbjudas tidiga samordnade insatser 

och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik. Att satsa tidigt i barns och 

ungas utveckling är något som har visat resultat, både för individen och samhället. Små 

främjande och förebyggande insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt. Göteborgs 

Stad behöver satsa än mer på tidiga insatser för barn för att kunna nå målet att Göteborg 

ska vara en jämlik stad.  

Stärka vuxna runt barn 

Vårdnadshavaren är den viktigaste resursen under ett barns uppväxt, både för anknytning, 

tidig språkutveckling och möjligheterna att klara skolan. Vårdnadshavare och andra 

vuxna i barn och ungas direkta närhet har en unik möjlighet att främja deras hälsa och 

utveckling. 
 

Den här strategin handlar om att Göteborgs Stad i samverkan med Västra 

Götalandsregionen och civilsamhället vidareutvecklar föräldraskapsstöd i stadens 

verksamheter. Framför allt handlar det om att tillgängliggöra föräldraskapsstöd till alla 

familjer, samt säkerställa att stödet når de familjer som behöver det mest. 

Föräldraskapsstödet behöver också utvecklas och inkluderas med ett normmedvetet 

förhållningssätt för att kunna nå grupper som staden idag har svårt att nå.  

                                                      
4 Förskoleutredningen: "Tid och genomförande plan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd" dnr 0383/17. 

Beslutad i kommunstyrelsen 2017-04-05 och i kommunfullmäktige 2017-04-20. 

5 Skolutredningen: "Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att genomföra en utredning av styrning och ledning av 

grundskolan (F-9), grundsärskolan och skolbarnomsorgen i Göteborgs Stad", dnr 1111/17. Beslutad i kommunstyrelsen 

2018-01-11.  
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Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn och unga vistas 

Språkutveckling är en grundläggande del av ett barns utveckling med nära relation till 

andra aspekter av barns utveckling, så som dess kognitiv, sociala och motoriska 

utveckling. Språkutveckling handlar om mer än det talade språket, och ringar in alla olika 

sätt som barn och unga kommunicerar på.   

Tidiga läs- och berättarupplevelser har stor betydelse för ett barns språkutveckling, 

skolgång och möjligheter längre fram i livet. Vårdnadshavaren är den viktigaste resursen 

för barnets språkutveckling. Att öka kunskap och medvetenhet hos vuxna runt barnet om 

vikten av läs- och berättarstunder är därför angelägenhet. För att varje barn ska ges 

möjlighet till en god språklig start i livet behöver verksamheter som möter barn, unga och 

vårdnadshavare ha god insikt och förståelse om språkets betydelse för jämlika livsvillkor.  

Ge barn och unga möjlighet till att stärka sociala nätverk och förmågor 

En betydelsefull del i utvecklingen av barns och ungdomars sociala förmågor är att de får 

möjlighet att träffa och interagera med andra. Göteborgs Stad ska underlätta möten 

mellan barn och ungdomar genom användandet av befintliga, eller skapandet av nya, 

mötesplatser. Att samarbeta med andra skapar tilltro till andras välvilja och stärker tilliten 

mellan dem som deltar i samarbetet. Genom att skapa sammanhang där barn och 

ungdomar från olika delar av befolkningen och staden möter varandra stärks den sociala 

sammanhållningen i samhället. 

Ge barn och unga möjlighet till delaktighet, inflytande och rätt att vara sig själva 

Alla barn och unga har rätt att mötas som resursstarka och kompetenta individer utifrån 

sina egna unika förutsättningar och behov. Göteborgs Stad ska arbeta för att alla barn och 

unga ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter, bli lyssnade på samt ha inflytande över 

frågor som berör deras liv. Alla barn och unga ska ha möjlighet att komma till tals och bli 

respekterade i frågor som de direkt berörs av. I synnerhet ska Göteborgs Stad verka för att 

skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för barn och unga i stadens 

verksamheter. Göteborgs Stad ska verka för att alla barn och unga har ett liv som är fritt 

från diskriminering, våld, trakasserier och kränkande behandling. 

 

Barn och unga ska ha en tillgänglig och meningsfull fritid 

Vid sidan av lärandet inom utbildningssystemet har även fritiden stor betydelse för barns 

och ungas utveckling. Göteborgs Stads kulturverksamhet ska därför utformas och 

utvecklas med hänsyn till barn och ungas utveckling. Barn och ungas kreativitet ska 

uppmuntras och de ska ha rätt till kulturövning och eget skapande oavsett uttrycksform. 

Barn och unga ska kunna påverka såväl kulturutbudet som formandet av staden och ges 

möjlighet att till fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Lika viktigt som att 

underlätta och stödja barn och ungas egen kreativitet och skaparlust är att ge dem 

möjlighet att ta del av professionella konstupplevelser. 

Göteborgs Stad ska på ett inkluderande och icke-diskriminerande sätt värna allas rätt till 

en meningsfull fritid. Ett brett utbud av idrotts- och föreningsaktiviteter är viktigt för att 

fånga upp barns och ungas intressen och främja deras utveckling samt stärka deras sociala 

deltagande. De aktiviteter som erbjuds ska vara möjliga att delta i, även för människor 

som har begränsade ekonomiska resurser och funktionsnedsättning. Göteborgs Stad ska 

analysera och synliggöra vilka grupper av göteborgare som staden inte når ut till med sitt 

kultur- och fritidsutbud. Strategin ska också fokusera på att öka barn och ungas 

möjligheter till att kunna påverka sin fysiska miljö.  
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Målområde - Skapa förutsättningar för arbete 

Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av människors livsvillkor. Genom 

områdenas starka koppling till människors försörjningsmöjligheter är de centrala för att 

nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Att ha ett arbete stärker människors känsla 

av kontroll över det egna livet och deras delaktighet i samhället. Arbete är en bas för 

människors identitet och sociala liv. Människor som arbetar har i regel också bättre hälsa 

än de som saknar ett arbete eller en sysselsättning.  

Kraven på arbetsmarknaden har höjts i takt med att samhället har förändrats. Utbildning 

är oftast en förutsättning för att få ett arbete och egen försörjning. Sambandet mellan 

arbetslöshet och utbildning är mycket tydligt. Ju längre utbildning desto lägre 

arbetslöshet. Det är därför viktigt att stärka möjligheterna till att kunna fullfölja en 

utbildning, till exempel på gymnasiet. En nyckel här är att ge invånarna förutsättningar 

till utbildning och lärande samt främja ett livslångt lärande. Detta innefattar också 

kompetens- som utbildningsstöd för dem som idag saknar ett arbete.  

I Göteborg skiljer sig arbetslöshets- och utbildningsnivåerna åt i befolkningen. 

Förutsättningarna till arbete är inte likvärdiga. En viktig utgångspunkt att beakta är att 

förutsättningarna för utbildning och arbete skiljer sig åt mellan olika göteborgare utifrån 

deras socioekonomiska status, geografiska hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

ålder och sexuella läggning. Detta är en utgångspunkt för samtliga strategier i 

målområdet.  

Genom att skapa förutsättningar för utbildning och arbete och genom att arbeta 

normmedvetet och motverka strukturell diskriminering på arbetsmarknaden kan 

Göteborgs Stad i samverkan med andra aktörer förbättra möjligheterna till att fler får ett 

arbete och därmed goda förutsättningar att försörja sig.  

 

Strategier för målområdet 

 

Matcha kompetens för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden  

För att människor ska utvecklas till sin fulla potential behöver de ges förutsättningar som 

är rimliga. Göteborgs Stad ska arbeta för att arbetsgivare ska överväga vilka 

kompetenskrav de har och att de inte ska kräva mer än vad som behövs för att få en 

anställning hos dem. Genom att anpassa kraven till det som verkligen behövs kan 

arbetstagare hitta vägen in till arbetsmarknaden och sedan i takt med sina förutsättningar 

utveckla sig själva och sitt arbete.  

Skräddarsy utbildning och lärande för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

Varje person har med sig unika och olika erfarenheter och kunskaper. Valideringen av 

yrkeskunskaper inom Göteborgs Stads verksamheter behöver kunna ta reda på vad 

individen kan för att den ska kunna få tillgång till utbildning på en lämplig nivå. En 

professionell validering, som verkligen validerar personens yrkeskunskaper, är ett verktyg 

för att kunna erbjuda den kompetensutveckling som behövs för inträde på 

arbetsmarknaden. 
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Arbeta för att ge rätt information till arbetsgivare 

Arbetsgivare behöver veta vilka former av stöd som kan erbjudas för att kunna ta emot 

arbetstagare med särskilda behov. Göteborgs Stad har tillsammans med 

Arbetsförmedlingen ett stort ansvar för att ge arbetsgivarna rätt information för att den 

enskilde ska kunna komma in på arbetsmarknaden.  

Underlätta första steget in på arbetsmarknaden  

Idag krävs det i regel en gymnasieutbildning för att kunna få ett första jobb. Det är ett 

hinder för personer som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Med ett annat sätt att betrakta 

kompetens kan staden erbjuda människor en första anställning som fokuserar på att ge 

möjlighet till kompetensutveckling och att nå en gymnasieexamen, i en takt som anpassas 

till individen. Ett sätt att komma dit är att stadens förvaltningar och bolag erbjuder 

assisterande tjänster utifrån det stegvisa jobb- och kunskapslyftet. 

 

Bredda möjligheten till inträde på arbetsmarknaden  

Kraven på arbetstagare kan anpassas till de förutsättningar och möjligheter som enskilda 

individer har. Genom att stimulera utveckling av sociala företag och arbetskooperativ kan 

Göteborgs Stad ge personer som har svårigheter att få eller behålla ett arbete möjligheter 

till arbetsintegrering och anställning.   

 

Verka för livslångt lärande  

En viktig del i arbetet med ett livslångt lärande är att Göteborgs Stad skapar 

förutsättningar för att unga ska kunna fullfölja sina gymnasiestudier. En annan viktig del i 

arbetet med ett livslångt lärande är vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens viktigaste 

uppgift är att minska skillnaderna i livsvillkor genom att ge människor möjlighet att 

kompensera för ofullständig gymnasieutbildning och få förutsättningar att möta 

förändringar på arbetsmarknaden.  

 

Utveckla arbetsgivarrollen  

I sin roll som Göteborgs största arbetsgivare har Göteborgs Stad en unik möjlighet att 

erbjuda stadens invånare anställning.  Göteborgs Stad ska vara en inkluderande 

arbetsgivare genom skapandet av en god arbetsmiljö med öppenhet för mångfald. En god 

arbetsmiljö innefattar respekt, delaktighet, medinflytande, arbetsglädje, utveckling, 

jämställdhet samt motverkandet av diskriminering. Genom att organisera arbetet på ett 

annat sätt öppnas nya möjligheter upp för att anställa invånare som idag har svårt att finna 

jobb på en arbetsmarknad med allt högre krav på kompetens. Göteborgs Stad ska fortsätta 

förtydliga och tillämpa en icke-diskriminerande och normkritisk rekryteringsprocess.  
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Målområde – Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer 

Den fysiska miljön vi lever och verkar i, det vill säga livsmiljön, har stor betydelse för 

människors livsvillkor. Den fysiska miljöns utformning kan öka tryggheten och främja 

sammanhållning mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå.  

Men känsla av otrygghet behöver inte alltid vara platsbunden med koppling till den 

fysiska miljön och brottsligheten. Känslan kan också vara ett uttryck för bristande 

mellanmänsklig tillit och tillit till institutionerna samt socioekonomiska faktorer.  

 

Det finns vissa grundläggande förutsättningar för en hållbar och jämlik livsmiljö. Det är 

att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande och ekonomiskt 

överkomlig bostad samt en närmiljö som är omhändertagen och välfungerande. Det 

handlar också om att ha tillgång till stadens resurser i form av bland annat service, 

arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga platser och grönområden. Det handlar även om att 

säkerställa plats för rekreation och samspel för barn och unga genom tillgång till friytor 

och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och 

grundskolor. Genom att motverka boendesegregation och främja goda boendemiljöer 

skapas förutsättningar för mer jämlika livsvillkor. 

Hemlöshet, otrygga boendeförhållanden, trångboddhet och en segregerad boendemiljö 

påverkar jämlikheten, hälsan och den sociala sammanhållningen negativt. 

Konsekvenserna av bristen på bostäder är särskilt påtaglig för grupper som är nya på 

bostadsmarknaden. Enligt den statistik som finns i dag kan det handla om unga, 

nyanlända, personer med funktionsnedsättning, de som saknar anställning, har låga 

inkomster, är skuldsatta eller har hälsoproblem som psykisk ohälsa eller 

missbruksproblem. 
 

Ojämlikheter i livsmiljöer och att staden är segregerad påverkas av flera olika faktorer. 

Det rör sig bland annat om statlig bostads- och finanspolitik, inkomstförhållanden, 

bostadsmarknadens sätt att fungera, hur stadens delar planeras med olika typer av 

bostäder, upplåtelseformer, trafiksystem och service av olika slag och hur staden hänger 

ihop och skapar en helhet. Det handlar också om strukturell diskriminering på 

bostadsmarknaden.  

Stadsutveckling är komplex med många aktörer och många målkonflikter. Staden med 

dess nämnder, förvaltningar och bolag har möjlighet att påverka utvecklingen mot en mer 

jämlik och sammanhållen stad. Det kan ske genom exempelvis kommunal service, 

investeringar, planering av markens användning, markinnehav och allmännyttigt 

bostadsinnehav. Ansvaret delas också av många andra aktörer inom både näringsliv och 

lokalsamhällen.   

Det är inte enskilda punktinsatser eller projekt som kan ge de stora effekterna, utan det är 

sannolikt uthållighet och en rad olika åtgärder av olika omfattning som behöver 

genomföras för att livsmiljöerna ska bli mer jämlika. Staden ska byggas och utvecklas för 

alla, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Detta är en utgångspunkt för samtliga 

strategier i målområdet.  
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Strategier för målområdet 

 

Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen  

Invånare är experter på sin egen livsmiljö och ska ges möjligheter till inflytande och 

delaktighet i utvecklingen av samhället och livsmiljön. 

Genom ett normmedvetet och gemensamt förhållningssätt till medborgardeltagande och 

kommunikation om stadens olika livsmiljöer kan en mer sammanhållen stad utvecklas.  

Genom att genomföra dialoger, sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser 

kan beslut om åtgärdsförslag baseras på den kunskap och de erfarenheter som finns hos 

dem som använder eller bor på platsen, men också på den samlade kunskap som finns 

inom stadens organisation som helhet. 

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö  

Människans och platsens identitet kan stärkas och tryggheten kan öka med en jämlik 

tillgång till väl gestaltade och omhändertagna miljöer. Samspel, lek och fysisk aktivitet 

kan stimuleras genom likvärdiga förutsättningar för kultur, rekreation, idrott och 

offentliga rum. Det är också viktigt att säkerställa plats för rekreation och samspel för 

barn och unga genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid 

bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor. Genom att kulturen och grönområden 

integreras i stadsutvecklingen skapas en attraktiv livsmiljö och stadens karaktär och 

historia bli tydlig för boende och besökare. God luftkvalitet, minskad påverkan av buller 

och tillgång till grönstruktur samt likvärdig tillgång till goda förskole- och skolmiljöer ger 

stimulerande livsmiljöer på jämlika villkor. 

Minska boendesegregation  

Genom att komplettera med det som saknas och genom olika upplåtelseformer, 

bostadstyper och kostnadsnivåer i hela staden kan en större blandning på områdesnivå 

nås. Avstånden mellan människor minskar när stadens och stadsdelarnas olika delar 

länkas ihop och genom att barriärer, både mentala och fysiska, överbryggas. Vardagslivet 

underlättas om service, både social och kommersiell, finns över hela staden. Genom god 

kvalitet på byggnader och i stadsrum i hela staden kan skillnader utjämnas.  

Öka tillgången till bostäder  

Genom bostadsförvaltning, bostadsbyggande och renoveringar som svarar mot verkliga 

behov ska Göteborgs Stads verka för att alla göteborgare ges förutsättningar till en 

lämplig bostad och en bra livsmiljö. De allmännyttiga bostadsföretagen har en viktig roll 

att spela.  

Jämlik tillgång till stadens resurser  

Samband och rumsliga miljöer mellan stadsdelsområden på lokal och regional nivå 

behöver skapas för att stärka möten mellan människor och inge en känsla av trygghet. 

Infrastrukturen ska stödja en jämlik tillgänglighet till hela staden, både mental och fysisk. 

Genom väl analyserad planering och prioriteringar utifrån målet att Göteborg ska vara en 

jämlik stad kan stadens resurser i form av bland annat service, arbetsplatser och kultur bli 

mer jämlikt tillgängliga.  
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Målområde – Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande 
och tillit 

Makt över det egna livet och delaktighet i samhället är fundamentala livsvillkor för varje 

människa. En betydelsefull del i skapandet av en jämlik stad är arbetet med att skapa 

förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla göteborgare, oavsett 

socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

ålder och sexuell läggning. Detta är en utgångspunkt för samtliga strategier i målområdet. 

På samhällelig nivå handlar delaktighet och inflytande om möjligheten att delta i styret av 

det gemensamma. Delaktighet och inflytande handlar också om invånarnas möjligheter 

att delta i civilsamhället, i folkrörelser och i lokalsamhället. Delaktighet och inflytande är 

också viktigt på individnivå för att minska skillnaderna i livsvillkor. Det är en fråga om 

kontroll, inflytande och delaktighet i det dagliga livet, i till exempel skolan, i 

bostadsområdet och i rollen som brukare av olika offentliga tjänster. Det kan vidare 

handla om gemenskap i sociala nätverk i vardagen.  

Delaktighet är både en grundlagsstadgad rättighet och en grundläggande princip för att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna. Delaktighet är en viktig förutsättning för 

förbättrade livsvillkor i alla delar av livet. Ett vitalt deltagande och inflytande är viktigt 

för tilliten i samhället och stärker banden mellan människor. Med tillit avses i detta 

sammanhang en förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet, och genom ett aktivt 

deltagande i civilsamhälle och samhällsliv skapas länkar mellan människor. Att lösa 

problem tillsammans med andra skapar tilltro till deras välvilja och stärker därmed tilliten 

mellan människor. 

Att det finns reglerade rättigheter är långt ifrån tillräckligt för att uppnå ett jämlikt 

deltagande eller inflytande eftersom vissa grupper trots detta utsätts för systematisk och 

strukturell diskriminering. I Göteborg skiljer sig deltagandet åt mellan olika grupper och 

på olika nivåer (samhällelig nivå, gruppnivå och individnivå). Därtill finns det betydande 

skillnader i nivåer av tillit i befolkningen, och i upplevelsen av social isolering.  

Göteborgs Stad har möjlighet att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande 

inom ramen för den representativa demokratin.  

 

Strategier för målområdet 

Systematiskt integrera delaktighetsperspektivet  

Delaktighet kan bådes ses som ett eget målområde och som ett perspektiv som kan 

genomsyra de andra målområdena. Då delaktighet är en viktig förutsättning för 

förbättrade livsvillkor i alla delar av livet (från samhällsnivå till gruppnivå och 

individnivå) behöver perspektivet inkluderas i alla de övriga målområdena. Delaktighet 

och tillit är faktorer som samverkar med andra livsvillkor inom andra målområden med 

konsekvenser för jämlikhet. 

Öka valdeltagande 

Deltagande i de allmänna valen är grundbulten i delaktighet och inflytande på den 

samhälleliga nivån. En viktig strategi för att öka delaktigheten och inflytandet i samhället 

är att Göteborgs Stad genom olika satsningar fortsätter att arbeta för att öka 
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valdeltagandet bland grupper med lågt valdeltagande och som Göteborgs Stad har svårt 

att nå.  

Skapa inkluderande medborgardialog  

För att öka deltagande och inflytande och därmed stärka jämlikheten ska Göteborgs Stad 

fortsätta bedriva medborgardialoger utifrån de riktlinjer som finns samlade i dokumentet 

”Göteborgs Stads principer för medborgardialog”, och inom den representativa 

demokratins ramar. För att dialogerna ska kunna bidra till en ökad jämlikhet är det viktigt 

att processerna utgår ifrån ett normmedvetet förhållningssätt för att inkludera grupper 

som staden har svårare att nå.   

För att möjliggöra inflytande och delaktighet genom dialog så behöver Göteborgs Stad 

också stärka sin kapacitet och förmåga att tillvarata de initiativ, åsikter och behov som 

invånarna lyfter i dialogerna. Detta gäller såväl tjänstepersoner som politiker för att ta 

tillvara flera perspektiv och möjliggöra medskapande förändringsprocesser.  

Tillhandahålla arenor för medborgardrivna mötesplatser  

Genom att Göteborgs Stad tillhandahåller lokala mötesplatser där invånarna själva kan 

mötas för att initiera och fritt samtala om, och organisera sig kring, frågor de själva finner 

betydelsefulla och intressanta minskar trösklarna för deltagande i staden. Vidare ges de 

möjlighet att begrunda sina ställningstaganden utan att Göteborgs Stad är en drivande part 

samt att de ges möjlighet att skapa relationer och knyta sociala kontakter med varandra.   

Utveckla delaktigheten i mötet med kommunens verksamheter  

Göteborgs Stad tillhandahåller verksamheter som utgör centrala delar av individernas liv, 

och därför är mötet med stadens verksamheter betydelsefullt för invånarnas deltagande på 

den individuella nivån. Göteborg Stad ska arbeta för att värna invånarnas insyn och att 

stärka möjligheter till delaktighet, inkludering och medskapande i stadens insatser och 

verksamheter. Strategin är ett sätt att skapa utrymme för att påverka de insatser och 

verksamheter som invånarna möter eller är en del av, både som individer och som del av 

en grupp. 

Stärka tjänstepersonernas bemötande för att skapa tillit 

För att stärka tilliten, både på ett mellanmänskligt plan och till Göteborgs Stads 

verksamheter, är det viktigt att stadens tjänstepersoner bemöter invånarna sakligt och 

opartiskt på ett sätt som är rättssäkert, normmedvetet och fritt från diskriminering. Alla 

som arbetar i stadens verksamheter ska bemöta invånarna på ett professionellt sätt och ha 

individens behov och rättigheter i centrum. Det är också viktigt att invånarna upplever att 

tjänstepersoner i Göteborgs Stad har tillit till dem. Om invånarna inte bemöts väl, eller 

om de känner sig kontrollerade, finns risken att de tappar förtroendet för stadens 

tjänstepersoner och verksamheter. 

Skapa delaktighet och tillit genom nya former av deltagande 

Göteborgs Stad tillhandahåller sedan länge ett brett stöd till civilsamhällets organisationer 

och föreningar.  Ett vitalt civilsamhälle skapar länkar och stärker banden mellan 

människor. Det har skett en förändring, där civilsamhället förutom etablerade föreningar 

och folkrörelser, också består av tillfälliga nätverk och lokala rörelser i många olika 

former. Göteborgs Stad behöver därför vidga sitt stöd så att det också kommer mer löst 

formaliserade nätverk till del. Detta blir en möjlighet att stärka delaktigheten och 

inkluderingen av grupper som staden har svårare att nå. Att lösa problem tillsammans 
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med andra skapar tilltro till andras välvilja och stärker tilliten mellan dem som deltar i 

samarbetet. 
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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 
För de allra flesta är Göteborg en bra stad att leva i. Men klyftorna har ökat sedan 1990-
talet och skillnaderna är stora. Ojämlikhet leder till otrygghet, ohälsa, sämre 
sammanhållning och ökande kostnader. Därför kraftsamlar hela staden för att minska 
skillnaderna och i januari 2018 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för 
en jämlik stad 2018–2026.  

Syftet med denna plan är att förverkliga programmet om jämlik stad och göra det enklare 
att jobba för jämlikhet i Göteborgs Stad. Planen pekar på de strukturer som behöver 
skapas eller förstärkas. Det handlar om arbetssätt, hur stadens arbete styrs, följs upp och 
samordnas. Planen visar på vikten av ett helhetstänk i staden och handslag över 
organisationsgränserna. Planen är en förutsättning för att realisera programmet. 

Vem omfattas av planen 
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 gäller samtliga nämnder och styrelser. 
Alla verksamheter i Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra 
livsvillkoren för invånarna genom att fördela resurser och tillhandahålla välfärdstjänster. 
Detta sker dagligen genom det kommunala grunduppdraget i form av förskola, skola, 
stöd, omsorg, service, kultur och hållbar stadsutveckling. De kommunala grunduppdragen 
styrs av reglemente, ägardirektiv, andra styrande dokument, konventioner och 
lagstiftning.  

Både det kommunala grunduppdraget och programmet för en jämlik stad betonar vikten 
av jämlikhet och likvärdiga livsvillkor. Samtliga förvaltningar och bolag omfattas av 
programmet och planen för en jämlik stad. Programmet och planen bidrar till att 
vidareutveckla styrning, uppföljning och arbetssätt i våra grunduppdrag.  

Planen och programmet för en jämlik stad är nära sammankopplade. Programmet visar 
riktningen. Alla verksamheter ska införliva programmet i sitt kommunala grunduppdrag. 
Planen är en förutsättning för att realisera programmet. Den lyfter följande:  

• Planen anger vikten av integrering. Samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs 
stad ska bedriva ett förändringsarbete inom den egna verksamheten för att bidra 
till att minska skillnader i livsvillkor.  

• Planen beskriver ett antal samverkansaktiviteter som berör de flesta förvaltningar 
och bolag. Det är genom samverkan vi kan göra skillnad tillsammans och öka vår 
rådighet.  

• Planen lyfter strukturer som behöver förändras i staden för att det ska bli enklare 
att jobba för jämlikhet.  

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2019–2022. 
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Bakgrund 
Staden har länge arbetat för att skapa likvärdiga livsvillkor. Att arbeta för jämlikhet är 
basen i våra grunduppdrag och reglerat i vår lagstiftning inom flera områden. I 
regeringsformen står det bland annat att  

” (…) Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 
delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.” 

I januari 2018 fattade Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut om att anta Göteborgs 
Stads program för en jämlik stad 2018–2026. Hädanefter i detta underlag kommer 
dokumentet att kallas ”programmet”. I programmet fastställs att målet med Göteborgs 
Stads jämlikhetsarbete är att Göteborg ska vara en jämlik stad. Målet fokuserar på att 
öka jämlikheten i Göteborg genom att skapa likvärdiga livsvillkor för alla 
göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.  

Social resursnämnd fick i samband med kommunfullmäktiges budget 2018 i uppdrag att 
ta fram en stadenövergripande plan utifrån programmet. I enlighet med stadens riktlinjer 
för styrande dokument ska planen konkretisera och operationalisera ett beslutat program.  

Programmet pekar ut riktningen för jämlikhetsarbetet i staden 
Programmet pekar ut viktiga målområden som aktörer i Göteborg gemensamt ska 
fokusera på och kraftsamla kring för att bidra till att förbättra livsvillkoren i staden. Att 
arbeta för jämlikhet är basen i våra grunduppdrag. Även om Göteborgs Stad inte har full 
rådighet över de komplexa samhällsproblem och trender som ligger bakom skillnader i 
livsvillkor så är avsikten med målområden och tillhörande strategier att stärka det 
kommunala grunduppdraget.  

Nedan presenteras programmets målområden och de förutsättningar som krävs för hur vi 
tar oss an arbetet med jämlikhet.   

Fyra målområden 
I programmet finns fyra målområden med 
tillhörande strategier som tillsammans visar 
vad det samlade jämlikhetsarbetet i Göteborgs 
Stad ska rikta in sig mot för att nå målet om en 
jämlik stad, det vill säga likvärdiga livsvillkor 
för alla göteborgare. De fyra målområdena är:  

• Skapa god start i livet och goda 
uppväxtvillkor  

• Skapa förutsättningar för arbete 

• Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer  

• Skapa förutsättningar för delaktighet, 
inflytande och tillit  
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Vad krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt? 
För att lyckas med arbetet för ökad jämlikhet behöver flera faktorer samspela. För att 
arbetet ska bli framgångsrikt behövs dels kraftsamling kring målområdena och dels att 
arbetssättet utgår från ett antal förutsättningar som underlättar det dagliga arbetet med att 
minska skillnaderna. Förutsättningarna är:  

Ett långsiktigt fokus 
Det tar tid att förändra och förbättra livsvillkoren i Göteborg. Därför behövs långsiktighet 
i jämlikhetsarbetet. 

Tidiga insatser och åtgärder 
Insatser för att förbättra livsvillkor behöver bedrivas så tidigt som möjligt. Insatser som 
riktar sig mot barn och unga kan förebygga ojämlikhet i ett senare skede i livet. Det är 
alltid bättre att tidigt främja en positiv utveckling än att försöka bryta ett negativt förlopp 
i ett senare skede, både ur ett livscykelperspektiv och vid uppkomna händelseförlopp.  

Insatser och åtgärder för alla göteborgare 
Insatserna för att förbättra livsvillkor behöver ibland vara generella och riktas till alla 
invånare och områden, medan de ibland behöver riktas till dem som är i störst eller 
särskilt behov av insatser. Det innebär att de generella insatserna är basen, men att dessa 
insatser i sin utformning och omfattning behöver anpassas till grupper eller områden 
utifrån behov. Kontinuerliga analyser behöver göras för att få bättre kunskap om hur 
behoven ser ut och förändras. 

Ett helhetsperspektiv 
Jämlikhetsfrågan är komplex och förutsätter ett helhetsperspektiv på jämlikhetsarbetet. 
Därför behövs ett sammanhållet arbete med målområdena i programmet. 

Delaktighet och samverkan 
Jämlikhet är ett komplext och tvärsektoriellt område, ingen enskild förvaltning eller bolag 
kan på egen hand hantera frågan och därför krävs delaktighet och samverkan inom staden 
och tillsammans med invånare och andra samhällsaktörer. 

Arbeta kunskaps- och erfarenhetsbaserat 
För att jämlikhetsarbetet ska vara relevant och ge effekt behöver det baseras på kunskap 
och erfarenheter.  

Normmedvetet och intersektionellt arbetssätt 
Kontinuerliga analyser behöver göras för att skapa kunskap om hur behoven ser ut och 
förändras över tid utifrån socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Det är viktigt att 
analyserna i möjligaste mån görs utifrån ett normmedvetet1 och intersektionellt2 
arbetssätt. 

                                                      
1 Normmedvetenhet är att utifrån en normkritisk analys arbeta normmedvetet. Normkritik är ett ifrågasättande av föreställningar om vad som 
anses vara normalt respektive avvikande. Normkritiken används för att synliggöra exkluderande och diskriminerande strukturer. Fokus riktas 
mot det som uppfattas som ”normalt” istället för mot dem som bryter mot normen. (Göteborgs Stads plan för jämställdhet och Göteborgs 
Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor) 

2 Intersektionalitet avser ett analytiskt begrepp som används för att synliggöra hur olika maktordningar samverkar. Används vanligtvis i 
Sverige för att utifrån samspelet mellan diskrimineringslagens sju grunder studera hur relationer av överordning och underordning skapas 
och upprätthålls. (Göteborgs Stads plan för jämställdhet och Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor) 
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Koppling till andra styrande dokument 
Göteborgs Stad har flera styrande dokument, så som program och planer som visar en 
färdriktning på lång och kort sikt. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 ska 
främst skapa förutsättningar för att bidra till målet om att Göteborg ska vara en jämlik 
stad. Staden har ett flertal styrande dokument som ger riktning och anger aktiviteter för 
jämlikhet och som kompletterar planen. Planen bidrar också tillsammans med andra 
styrande dokument till stadens värdegrund som bygger på demokratins värdegrund och de 
allmänna mänskliga rättigheterna. Värdegrunden avspeglar sig i stadens fyra 
förhållningssätt; vi bryr oss, vi tänker nytt, vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för samt 
vi arbetar tillsammans. Göteborgs Stads förhållningssätt är ett gemensamt synsätt för hur 
vi ska arbeta tillsammans för göteborgarna. Nedan presenteras några av de styrande 
dokument med beskrivning om hur de kopplar till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 
2019-2022:  

Figur 1 Program och planer som angränsar till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 (Dnr: 0327/17).  
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-01-18 och giltig 2018–2016.  
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 utgår från programmet. 

Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad (Dnr: 
0454/15) 
Beslutad av kommunfullmäktige 2016-06-02 och giltig från 2016 och tills vidare.  
Handlingsplanen slår fast att alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga 
rättigheter och främja likabehandling.  

Då handlingsplanen för arbetet med de mänskliga rättigheterna utgår från ett 
integreringsperspektiv där MR-perspektivet ska integreras i ordinarie verksamhet finns 
det kopplingar till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad. Det finns också kopplingar 
mellan de båda planerna i framhållandet av analyser och kompetensutveckling.  

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 och Handlingsplan för arbetet med 
de mänskliga rättigheterna stärker och kompletterar varandra.  

Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 (Dnr: 0445/14) 
Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-31 och giltig 2019-2023. 
Göteborgs Stads plan för jämställdhet omfattar ett verksamhets-, medborgar-, och 
arbetsgivarperspektiv. Planen är en del av och ett stöd i stadens arbete med mänskliga 
rättigheter, jämlikhet, folkhälsa och trygghetsfrågor. 

Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad (Dnr: 
2013:210) 
Beslutad av kommunfullmäktige 2014-02-06 och giltig från 2014 och tills vidare.  
Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 ligger väl i linje med de fyra 
förhållningssätten som lyfts i policyn och riktlinjen.   

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 (Dnr: 0955/17) 
Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-31 och giltig 2019-2023.  
De tre mål som lyfts fram i programmet ska stärka Göteborgs Stads förmåga att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Två av målen handlar om styrning och ledning och att ge 
medarbetare och chefer rätt förutsättningar och verktyg så att kompetenser, arbetsinsats 
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och engagemang tas till vara. Det tredje målet handlar om att kontinuerligt arbeta för 
att verksamheten har tillgång till den kompetens som krävs för att utföra våra uppdrag 
med goda resultat.  

Kopplingen mellan Göteborgs Stads program för en attraktiv arbetsgivare 2019-2023 
och Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 är att båda betonar vikten av 
styrning och ledning och att ge medarbetare förutsättningar för delaktighet och 
engagemang.  

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare kompletterar Göteborgs Stads plan 
för en jämlik stad genom att lyfta ledarskap och kompetensförsörjning. 
Göteborgs Stads handlingsplan 2018–2019 för genomförande av Göteborgs Stads 
innovationsprogram 2018–2023 (Dnr: 1580/17) 
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-02-22 och giltig 2018-2019. 
Det finns kopplingar mellan Göteborgs Stads handlingsplan 2018–2019 för 
innovationsprogrammet och Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022. 
Kopplingarna rör framförallt att de båda planerna betonar behovet av samverkan och 
att det behöver finnas utrymme att pröva nya arbetssätt i utvecklandet av stadens 
förändringsarbeten. 

 

Stödjande dokument 
Social resursnämnd har hittills tagit fram två rapporter om göteborgarnas livsvillkor. 
Dessa rapporter ger ett kunskapsunderlag till den här planen. De två rapporterna är:  
 

• Rapport 2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 
• Jämlikhetsrapporten 2017 Skillnader i livsvillkor i Göteborg  

 
Idag finns det flera olika verktyg och dokument som kan fungera som stöd i arbetet med 
jämlikhet, till exempel ”social konsekvensanalys”, ”barnkonsekvensanalys” och 
”stödmaterial för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad planering och uppföljning”. 
Under planperioden kommer arbetet med jämlikhet sannolikt att kompletteras med olika 
typer av stödjande dokument, samtidigt som befintliga kan behöva utvecklas.  

Uppföljning av denna plan 
Planen följs upp en gång under planperioden och redovisas i samband med 
jämlikhetsrapporten år 2021. Planen kommer att följas upp på följande sätt:  

- Processutvärdering av de fyra samverkansaktiviteter som presenteras i planen  
- Processutvärdering av aktiviteten som handlar om att integrera jämlikhet i planering, 

genomförande och uppföljning i fyra pilotverksamheter 

Uppföljningen genomförs av planägaren.   
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Planen 
Planens struktur 
Den här planen ska möjliggöra att den kraftsamling och mobilisering som har påbörjats i 
staden stärks och att det gedigna arbete som redan är igång får rätt förutsättningar att 
utvecklas vidare. Utifrån de hinder och möjligheter som har identifierats, genom dialoger 
och kunskapsunderlagi, syftar planen till att utveckla och förstärka strukturer för 
Göteborgs Stad jämlikhetsarbete. Planen visar på vikten av ett helhetstänk i staden och 
betonar samverkan. Det handlar om arbetssätt, hur stadens arbete styrs, följs upp och 
samordnas. Det är genom ett förändrat arbetssätt staden kan ställa om sina resurser för 
ökad jämlikhet. Arbetet med att integrera jämlikhet har redan påbörjats och samverkan 
över förvaltnings- och bolagsgränser är redan igång. Nu handlar det om att sätta grunden i 
strukturerna och på så vis även utveckla organisationskulturen. Göteborgs Stads plan för 
en jämlik stad är en förutsättning för att realisera programmet.  

Planen konkretiserar aktiviteter som behöver genomföras 2019–2022 för att bidra till att 
realisera programmet för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Programmet 
består av två delar som även planen utgår ifrån; målområden med tillhörande strategier 
samt förutsättningar för hur vi ska arbeta mer framgångsrikt.  

• I planen konkretiseras målområdena genom aktiviteter för samverkan. 
• I planen konkretiseras förutsättningarna genom aktiviteter för styrning, 

uppföljning och samordning. Aktiviteterna bygger i sin tur på både integrering 
och tvärsektoriellt arbete, beroende på vad de ska uppnå. När det gäller aktiviteter 
för integrering handlar det om att förstärka och utveckla befintliga strukturer, det 
vill säga det som redan finns. När det gäller aktiviteter för tvärsektoriellt arbete så 
handlar det om att skapa strukturer som gynnar samverkan. Kort handlar 
integrering om vad som görs inom den egna verksamheten. Tvärsektoriellt arbete 
handlar om vad verksamheterna gör tillsammans med andra för att öka 
jämlikheten.   

Planens struktur bygger på dessa två delar. Alla aktiviteter i planen är av en sådan 
karaktär att de tillsammans skapar ett helhetsperspektiv för arbetet med en jämlik stad.  
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Varför integrering och tvärsektoriellt arbete? 
Planens aktiviteter utgår från begreppen integrering och tvärsektoriellt arbete som är tätt 
kopplade till styrning.  För själva styrningen finns både vertikala styrmedel och 
horisontella styrmedel.  

Vertikal styrning bygger på en styrning genom en hierarkisk fördelning av ansvar i en 
organisation. Exempel på vertikala styrmedel är budget, organisation med ansvars- och 
mandatfördelning, program, planer och policys. Jämlikhet behöver finnas i den vertikala 
styrningen, det vill säga integreras i de ordinarie verksamheternas alla delar, i allt från 
planering till genomförande och uppföljning. Det främsta motivet till att jämlikhetsarbetet 
behöver utgå från integrering är att detta arbete inte ska bedrivas vid sidan av ordinarie 
verksamhet och bli till ett separat arbete i Göteborgs Stad. Att integrera jämlikhet handlar 
om att synliggöra hur förvaltningar och bolag påverkar livsvillkoren inom det område de 
har rådighet över. Det handlar också om hur de kan förändra och ställa om sitt arbete med 
respektive grunduppdrag så att det sker en omfördelning av resurser som påverkar 
livsvillkoren. Vissa av planens aktiviteter kommer därför konkretisera hur jämlikhet kan 
integreras i befintlig verksamhet för att bidra till att realisera programmet. 

Horisontell styrning syftar till att skapa samordning mellan olika funktioner som uppstår 
som en följd av den vertikala styrningen. Exempel på horisontella styrmedel för att uppnå 
samordning är tvärsektoriella processer samt projekt- och portföljstyrning med 
samordnings- och styrgrupper samt samordnande roller som olika typer av samordnare 
eller projekt- och programledare. Jämlikhet behöver hanteras av flera sektorer och 
verksamheter, det vill säga tvärsektoriellt. Ingen enskild nämnd eller bolag kan på egen 
hand skapa likvärdiga livsvillkor för invånarna i Göteborg. Genom tvärsektoriellt arbete 
kan Göteborgs Stad däremot kraftsamla och skapa kapacitetshöjande samverkan. Det 
innebär att sektorerna gemensamt tar ett helhetsperspektiv på frågan för att möta dess 
komplexa karaktär och tillsammans ökar möjligheterna att påverka livsvillkoren bortom 
varje enskild verksamhets rådighet.  

För att samverkan på tvären ska vara verkningsfullt krävs det ett annat sätt att styra. Det 
behövs horisontella styrmedel för samverkan. Det kan handla om att följa upp och 
rapportera mer på en helhetsnivå och mindre i stuprör.  En annan viktig del är att titta på 
vilka incitament som finns för att samverka, liksom att en del av organisationen ges ett 
uttalat ansvar att lösa ut frågor och målkonflikter inom en formaliserad 
samverkan. Planen konkretiserar både styrning av och former för samverkan 
(tvärsektoriellt).   

Det behövs både vertikala och horisontella styrmedel för att skapa ett sammanhängande 
styrsystem.  
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Samverkan 
 

Varför aktiviteter för samverkan? 
Med avstamp i de fyra målområdena som beskrivs i programmet lyfter planen fram ett 
flertal aktiviteter för att möjliggöra eller underlätta tvärsektoriell samverkan. 
Aktiviteterna för samverkan berör de flesta förvaltningar och bolag. Det finns flera syften 
med planens aktiviteter för tvärsektoriell samverkan.  

Ett tydligt syfte är att ha ett helhetsperspektiv på frågan. Människors liv hänger samman 
och kommunens olika grunduppdrag bör därför på ett tydligare sätt också göra det. 
Arbetena med de olika grunduppdragen påverkar varandra. Ett helhetsperspektiv och 
tvärsektoriellt arbete kan skapas genom samverkan mellan verksamheter i Göteborgs 
Stad, och mellan staden och externa aktörer. Genom samverkan kan utmaningarna mötas 
med gemensamma ansträngningar och målkonflikter hanteras. Samverkan möjliggör att 
olika kompetenser, erfarenheter och resurser kan föras samman med gemensamt fokus. 
Genom samverkan kan staden öka sin rådighet att påverka invånarnas livsvillkor.  

Ett annat syfte är att utgå från ett underifrånperspektiv och delaktighet för att möjliggöra 
för verksamheter, invånare och andra aktörer att vara med och utforma strukturer och 
arbetssätt. Förutsättningarna för de olika samverkansaktiviteterna skiljer sig åt och det 
behöver finnas utrymme för att prova och testa nya arbetsformer. Det behöver också 
finnas utrymme för aktörernas olika logiker, och förståelse för att samverkan kan leda till 
framväxten av gemensamma logiker. Genom att ta tillvara på medarbetarnas engagemang 
och kompetens samt invånarnas upplevelser, erfarenheter och behov kan staden skapa 
förutsättningar för tillit. 

Ett tredje syfte med samverkansaktiviteterna är att de utformas genom lärande och faktisk 
handling, inte utifrån på förhand uppsatta anvisningar eller instruktioner. Det behöver 
finnas utrymme för att prova och testa nya arbetsformer. När aktörerna lär sig av varandra 
och finner gemensamma lösningar på de utmaningar de står inför är sannolikheten stor att 
nya samarbeten, rutiner, arbetssätt och organisationslösningar uppstår. På detta vis kan 
nya strukturer och samverkanskulturer uppstå som baseras på erfarenheter och lärande.  

I avsnittet nedan presenteras ett flertal aktiviteter för samverkan som planen lyfter. Det 
finns annan samverkan inom Göteborgs Stads verksamheter och mellan andra aktörer. 
Aktiviteterna som presenteras kan komma att kompletteras med ytterligare 
samverkansaktiviteter under planperioden i takt med att aktörernas samverkan utvecklas. 

Även om samverkansaktiviteterna redovisas var för sig så finns det kopplingar och 
beröringspunkter mellan dem. Varje samverkansaktivitet omfattar flera strategier inom 
målområdena i programmet för en jämlik stad. Det är ett sätt att ta ett helhetsgrepp och 
koppla arbetet med målområdena till varandra. Målområdet delaktighet, inflytande och 
tillit genomsyrar samtliga samverkansaktiviteter. En beskrivning av kopplingarna finns i 
matrisen på sidan 20 i planen. Matrisen visar vilka strategier inom målområdena som 
återfinns i varje samverkansaktivitet. Raderna i matrisen visar aktiviteterna för 
samverkan. Kolumnerna visar varje målområde.  
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Figur 2 Beskrivning av aktiviteter för samverkan 

 

Aktiviteter för samverkan 
Samverkan genom det familjecentrerade arbetssättet för barns och ungas rätt till goda och 
likvärdiga uppväxtvillkor  

Syftet med familjecentrerat arbetssätt (FCA) är att samordna samhällets resurser runt barn och 
familjer och därmed skapa en stabil grund för generella och tidiga insatser3. Ett familjecentrerat 
arbetssätt innebär att insatser för barn tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. 
Familjerna eller barnet/den unge ska alltid uppleva att de kommit rätt med sina frågor. Med FCA 
som ett paraply där verksamheter samverkar ges föräldrar möjlighet att känna att stödet blir 
samordnat och verkningsfullt. 

FCA är både ett förhållningssätt och ett arbetssätt. I det dagliga arbetet innebär det att alla 
verksamheter som möter barn och unga, utifrån olika professioner, situationer och frågor ska: 
a) stärka det sociala nätverket runt barnen 
b) göra barn, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna runt barn och unga delaktiga 
c) stärka barnrättsperspektivet 

FCA handlar också om strukturer för samverkan. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 
(VGR) har gemensamt beslutat att ha en samverkansplattform4. Plattformen ger förutsättningar för 
tidiga insatser där föräldraskapsstöd, kraftsamling kring barns språkutveckling, utökade hembesök 
samt en samlad barn- och ungdomshälsa är några exempel. Samverkan sker mellan Göteborgs 
Stads stadsdelsförvaltningar, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, hälso- och 
sjukvårdens verksamheter samt med aktörer från civilsamhället. 

Arbetssättet är bra för alla barn men gynnar speciellt de barn som har behov av insatser från flera 
aktörer. Verksamheterna vinner på att de gemensamt förfogar över en större tillgång av resurser, 
såväl ekonomiska som kompetensmässiga. FCA-aktiviteter involverar mer än en verksamhet och 
bidrar till att den egna verksamheten uppfyller sitt kärnuppdrag, men hade inte kunnat ske utan 
samverkan.  

Aktiviteten handlar om att stärka och utveckla det familjecentrerade arbetssättet.  

                                                      
3https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/47aad3fa-b75a-4a28-af73-
9c6aaf44f01d/Definition%20av%20familjecentrerat%20arbetssätt.pdf?a=false&guest=true 

4 Samverkansplattformen har familjecentrerat arbetssätt som grund för samverkan och samordnade insatser, Västbus riktlinjer som stöd och 
struktur för tidiga insatser och samordnad individuell plan (SIP) som verktyg i de fall då en gemensam planering upprättas för barnet).    

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/47aad3fa-b75a-4a28-af73-9c6aaf44f01d/Definition%20av%20familjecentrerat%20arbetss%C3%A4tt.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/47aad3fa-b75a-4a28-af73-9c6aaf44f01d/Definition%20av%20familjecentrerat%20arbetss%C3%A4tt.pdf?a=false&guest=true


 

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 12 (21) 
   
   

Aktiviteter för samverkan 
För yngre barn behöver det familjecentrerade arbetssättet utvecklas på två sätt:  

• Det ena handlar om att knyta an fler professioner till arbetssättet. Med fler sammanlagda 
resurser ger FCA möjlighet till att nå fler barn och familjer med generella och tidiga 
insatser.  

• Det andra handlar om att stärka strukturer för styrning, ledning, uppföljning, samordning 
och samfinansiering samt säkerställa att det finns en långsiktighet i det gemensamma 
FCA-arbetet runt barn i Göteborgs Stad. För de yngre barnen är basen exempelvis lokala 
arenor som familjecentraler och öppna förskolor. Koordinatorerna och samordnarna för 
det familjecentrerade arbetssättet har en avgörande roll i det lokala arbetet för det 
familjecentrerade arbetssättet. Samverkansforum måste bemannas och användas för att 
FCA ska kunna ske, och ge de lokala FCA-koordinatorerna förutsättningar för sitt 
uppdrag. 

För barn i skolåren behöver strukturer för det familjecentrerade arbetssättet skapas och utvecklas: 

• Det behöver skapas strukturer som ger en gemensam samverkansplattform för en 
sammanhållen barn- och ungdomshälsa samt för att kraftsamla för fullföljda studier 
tillsammans med VGR. Målet är att säkra att barn och unga ska få rätt insatser i ett tidigt 
skede.  

• Det behöver skapas strukturer för styrning, ledning, uppföljning, samordning och 
samfinansiering. Koordinatorerna för det familjecentrerade arbetssättet har en avgörande 
roll lokalt kring barn och unga i skolåren. Deras uppdrag handlar om att säkra en 
samverkansplattform utifrån FCA för tidig upptäckt och tidiga insatser, en sammanhållen 
barn- och ungdomshälsa, Västbus samt att säkerställa att så många som möjligt lämnar 
skolan med fullföljda studier. Dessa tjänster behöver stärkas och utvecklas tillsammans 
med VGR.  

Det som är gemensamt för både yngre barn och barn i skolåldern är att vi behöver utveckla 
arbetssättet genom att ta fram en struktur för gemensamma behovsanalyser av barn, unga och 
vårdnadshavare samt av de insatser och aktiviteter som riktar sig till barn och familj. Detta behövs 
för att synliggöra vilka behov och förutsättningar som finns för olika grupper och i olika delar av 
staden. Behovsanalyserna behöver identifiera såväl vilka tidiga (förebyggande och främjande) som 
kompensatoriska insatser som gör mest skillnad för skapandet av likvärdiga uppväxtvillkor. Det är 
viktigt att barn, unga och vårdnadshavare görs delaktiga vid genomförandet av behovsanalyserna. 
 
Alla verksamheter inom Göteborgs Stad som möter eller arbetar för och med barn och unga ska ha 
ett familjecentrerat förhållningssätt. För att utgå från barnens behov och förutsättningar på ett 
likvärdigt sätt är det av största vikt att förhållningssättet sprids. Alla verksamheter ska utgå ifrån 
hur FCA kan utveckla det egna arbetssättet.  
 
Samordningsansvar: Förskolenämnden och Grundskolenämnden  

Centrala aktörer för genomförande: Stadsdelsnämnderna, Social resursnämnd, Kulturnämnden, 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (Västra Götalandsregionen), Sveriges Kommuner och 
Landsting, Socialstyrelsen, aktörer från civilsamhället och aktörer från näringslivet.  
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Aktiviteter för samverkan 
Skolan som gemensam arena för samverkan kring barns rätt till goda och likvärdiga 
uppväxtvillkor  

Skolan som gemensam arena syftar till att stärka upp skolans kompensatoriska uppdrag och att få 
fler barn att lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid, 
delaktighet och stärka nätverk och sammanhang för vuxna runt barn. Ett ytterligare syfte är att 
skapa trygga och sociala miljöer i och runt skolor samt bidra till områdesutveckling, fungerande 
närmiljöer, tillit och sammanhållning. 

Den bärande tanken är att samla aktörer från Göteborgs Stad, näringsliv och civilsamhälle kring 
skolan och barns uppväxtvillkor. Skolan som arena kan samla aktörerna så att deras intentioner 
och insatser utförs med ett gemensamt fokus. På detta sätt kan resurser samlas och riktas mot 
sådant som ger barn goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Insatserna ska främst ske innan och efter 
schemalagd tid och inte konkurrera med skolans timplan.  

Fördelen med skolan som gemensam arena är att platsen har en legitimitet i samhället. 
Skollokalerna är ofta tillgänglighetanpassade och kan samnyttjas på tider då de annars inte 
används full ut. Skolan kan vara en viktig mötesplats för bland annat kultur- och idrottsaktiviteter. 
De förvaltningar som ansvarar för den fysiska miljön i och kring skolorna har en viktig roll. Det 
handlar om att rusta befintliga och utforma nya skolmiljöer som bidrar till kognitiv och motorisk 
utveckling för barn och som är trygga och flexibla.   

Genom denna breda samverkan kan skolor stärkas och områden kring skolorna utvecklas. Skolan 
kan vara ett nav för lokalt utvecklingsarbete och de insatser som sker för att skapa fungerande 
närmiljöer och ökad trygghet kan kopplas till detta.  

Övergripande och gemensamma strukturer för skolan som arena behöver utvecklas för att säkra 
långsiktigheten. Det omfattar alltifrån organisering, finansiering, arbetsmodell och rutiner (så som 
avtal, överenskommelser, riktlinjer). Hur varje skola ska arbeta behöver växa fram stegvis och 
underifrån. Här har koordinatorer en avgörande roll för att arbetet ska kunna genomföras. Genom 
att följa de skolor i Göteborgs Stad som har inlett arbetet med skolan som arena kommer det 
utkristalliseras vilka strukturer och arbetssätt som är områdesspecifika och vilka som behöver vara 
gemensamma och övergripande vid utvidgandet till fler skolor.  

Vilka insatser som ska prioriteras på respektive skola behöver föregås av behovsanalyser av barn, 
unga och vårdnadshavares livssituation samt av den enskilda skolans förutsättningar. Detta för att 
synliggöra vilka behov och förutsättningar som finns för olika grupper. Behovsanalyserna behöver 
identifiera såväl vilka tidiga (förebyggande och främjande) som kompensatoriska insatser som gör 
mest skillnad för likvärdiga uppväxtvillkor och tillgång till likvärdiga livsmiljöer. Det är viktigt att 
barn, unga och vårdnadshavare görs delaktiga vid genomförandet av behovsanalyserna. Även 
närliggande förskolor ska delaktiggöras vid behovsanalyserna.  

Samordningsansvar: Grundskolenämnden  

Centrala aktörer för genomförande: Stadsdelsnämnder, Förskolenämnden, Kulturnämnden, 
Social resursnämnd, Idrott- och föreningsnämnden, Byggnadsnämnden, Lokalnämnden, Park- och 
naturnämnden, Kommunala bolag samt externa aktörer som Västra Götalandsregionen, aktörer 
från civilsamhället och aktörer från näringslivet.  
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Aktiviteter för samverkan 
Samverkan för ett jobb- och kompetenscentrerat arbetssätt för likvärdiga förutsättningar till 
arbete, utbildning och egen försörjning 

Göteborgs Stad i samverkan med andra aktörer ha svårt att skapa likvärdiga förutsättningar för 
arbete, utbildning eller egen försörjning. I dag står många långt ifrån arbetsmarknaden. Det 
handlar bland annat om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och utrikes födda. 
Samtidigt finns det en utmaning med kompetensförsörjning inom välfärdssektorn och 
näringslivssektorn. När flera aktörer arbetar från olika håll för att möta utmaningarna krockar flera 
projekt och insatser sker parallellt. Insatserna blir heller inte långsiktiga för individen. 

Syftet med samverkansaktiviteten är att utveckla ett samlat jobb- och kompetensbaserat arbetssätt 
för att ha ett helhetsperspektiv på individers möjligheter och förutsättningar till arbete, utbildning 
och egen försörjning. Det kan sin tur skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. 

Den bärande tanken är att kommunala, regionala och statliga verksamheter samt aktörer från 
näringsliv och civilsamhälle ska samverka utifrån ett gemensamt arbetssätt. Genom att samla 
många aktörer som arbetar med insatser för målgruppen finns det förutsättningar att kraftsamla, 
arbeta mer långsiktigt och i samma riktning. På detta sätt kan resurser samlas och riktas gentemot 
individernas behov och förutsättningar.  

I utformandet av samverkansaktiviteten kan erfarenheter kring organisering, arbetssätt, 
prioriteringar och inriktningar samt grad av formalisering av samverkan hämtas från det 
familjecentrerade arbetssättet. Det handlar om att komma överens om förhållningssätt och 
gemensamma utgångspunkter för hur vi arbetar med individen i fokus. Det inbegriper även att 
utveckla gemensamma strukturer för att säkra långsiktigheten, så som samfinansiering och rutiner 
(exempelvis avtal, överenskommelser, riktlinjer). Förhållningssättet och strukturerna blir 
tillsammans plattformen för det jobb- och kompetenscentrerade arbetssättet där de olika aktörerna 
kan samverka.  

I arbetet behöver kontinuerliga behovsanalyser utföras för att synliggöra vilka behov och 
förutsättningar som finns för olika grupper och i olika delar av staden. Behovsanalyserna behöver 
identifiera såväl vilka tidiga (förebyggande och främjande) som kompensatoriska insatser som gör 
mest skillnad för likvärdiga förutsättningar för arbete, utbildning och egen försörjning.  Det är 
viktigt att individerna som berörs görs delaktiga vid genomförandet av behovsanalyserna. 

Samordningsansvar: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Centrala aktörer för genomförande: Stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden, Business Region 
Göteborg, Social resursnämnd, Samordningsförbundet samt externa aktörer som 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgsregionen, aktörer från näringslivet samt aktörer 
från civilsamhället.  
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Aktiviteter för samverkan 
Samverkan för jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer 

Syftet med samverkansaktiviteten är att samla aktörer inom Göteborgs Stad och externa aktörer 
för att fokusera på att skapa jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. Planering, genomförande samt 
förvaltning inom stadsutveckling bör utgå från hur den fysiska strukturen skapar förutsättningar 
för jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer för alla. 

Genom att samla många aktörer som arbetar för hållbara livsmiljöer finns det förutsättningar att 
kraftsamla, arbeta mer långsiktigt, samla resurser och utgå från gemensamt fokus. Tillsammans 
kan de prioritera och genomföra tidiga insatser som främjar och förebygger och kan därmed 
motverka boendesegregation och öka tillgången till passande bostäder. Prioriteringar i 
planeringsskedet är viktigt för att kunna motverka ojämlika effekter.     

Idag saknas samsyn och tydlighet i vad som ska prioriteras inom stadsutveckling. Utan helhetsbild 
och samsyn försvåras möjligheter att göra prioriteringar som bidrar till jämlik tillgång till hållbara 
livsmiljöer. Aktiviteten handlar om att samordning behöver utvecklas för att öka möjligheterna att 
göra gemensamma prioriteringar för vilka insatser som gör mest skillnad i planering, 
genomförande, projektering och underhåll. Samordning behövs för att kunna hantera 
målkonflikter inom stadsutveckling och värna hela staden-perspektiv. 

De gemensamma prioriteringarna behöver bygga på analyser som synliggör ojämlikhet i 
tillgången till stadens resurser, fungerande närmiljö och passande bostäder, både utifrån hela-
staden-nivå och i olika delar av staden. Det handlar om alltifrån tillgången till förskolor, 
arbetsplatser, bostäder och service till rekreation, bibliotek och andra mötesplatser. I dag arbetar 
Göteborgs Stad på flera olika sätt för att kartlägga vilka behov som finns både på en lokal och på 
en hela-staden-nivå. De olika kartläggningarna behöver samordnas för att kunna genomföra 
övergripande analyser och här är de lokala kunskapsbaserna viktiga med involvering av invånarna.  

Flera initiativ genomförs för att öka tillgången till bostäder. De olika initiativen bör harmoniseras 
med varandra för att öka tillgången till passande bostäder, minska boendesegregationen, minska 
trångboddhetens negativa effekter, samt minska hemlösheten för särskilda grupper, som barn i 
akut hemlöshet. 

I dag arbetar Göteborg Stad tillsammans med flera aktörer med åtgärder som kompenserar för en 
ojämlik tillgång till fungerande livsmiljöer. En fungerande närmiljö kännetecknas av väl 
gestaltade, trygga och omhändertagna miljöer, acceptabel nivå av offentlig och privat service, 
samt platser för samspel och fungerande vardagsliv. Aktörerna behöver fortsätta kraftsamlingen 
för insatser i närtid med underhåll och förvaltning för de som bor och verkar i områdena. Det ger 
en förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt i områdena och minska de negativa effekterna av 
trångboddhet och segregerade boendemiljöer. Det kan bidra till ökad trygghet, tillit och 
sammanhållning mellan grupper på områdes- och stadenövergripande nivå.  

Samordningsansvar: Byggnadsnämnden 

Centrala aktörer för genomförande: Stadsdelsnämnder, Kommunstyrelsen, Fastighetsnämnden, 
Trafiknämnden, Park- och naturnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden, Kulturnämnden, 
Lokalnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Social resursnämnd, Förvaltning AB 
Framtiden, Higab, Älvstranden Utveckling AB, GöteborgsLokaler samt externa aktörer Västra 
Götalandsregionen, Polismyndigheten, aktörer från näringslivet och aktörer från civilsamhället. 
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Styrning, uppföljning och samordning 
 

Varför aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning? 
Planens aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning tar avstamp i de 
förutsättningar som lyfts i programmet. Aktiviteterna bygger i sin tur på både integrering 
och tvärsektoriellt arbete. Kort handlar integrering om att föra in jämlikhet i ordinarie 
styrning och uppföljning samt vad som görs inom den egna verksamheten för ökad 
jämlikhet5. Tvärsektoriellt arbete handlar om vad verksamheterna gör tillsammans med 
andra för att öka jämlikheten.  Det finns flera syften med aktiviteterna.  

Vikten av helhetsperspektiv 
Ett syfte med aktiviteterna är att skapa ett helhetsperspektiv på jämlikhet. Insatser inom 
ett verksamhetsområde är beroende av insatser inom andra verksamhetsområden. 
Avsikten är att undvika överstyrning samt fragmentiserad styrning, uppföljning och 
samordning av stadens jämlikhetsarbete. En samlad styrning, uppföljning och samordning 
av stadens jämlikhetsarbete ökar möjligheterna till helhetsanalys och gemensamma 
avvägningar. Och samtidigt undviks en alltför detaljerad insamling och mätande av 
uppgifter. Det kan i sin tur bidra till en ökad tillit till medarbetarnas kompetens.  

Ett annat syfte är att skapa ett helhetsperspektiv mellan hållbarhetsdimensionerna (social, 
ekologisk och ekonomisk) då jämlikhet har många beröringspunkter och målkonflikter 
med andra tvärsektoriella frågor som Göteborgs Stad arbetar med. Klimat, tillväxt, 
trygghet och folkhälsa är exempel på sådana frågor. Med en ökad förståelse för hur 
jämlikhet hänger samman med andra tvärsektoriella frågor kan uppföljning och analys av 
utvecklingen bli mer samordnad och heltäckande samt att målkonflikter kan adresseras.  

Vikten av tidiga insatser och långsiktighet 
Jämlikhet är en komplex fråga som är svår att följa upp och mäta i termer av uppnådda 
resultat. Orsakssamband och förklaringar till varför livsvillkoren utvecklas som de gör 
påverkas av en mängd faktorer på såväl individuell som lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Det är svårt att härleda effekter till en enskild insats eller aktivitet. 
Tyngdpunkten i styrning och uppföljning behöver flyttas från fokusering på kortsiktiga 
resultat och aktivitetsmått (som till exempel antal hanterade ärenden, besök eller antal 
deltagare), till att istället betona långsiktighet och faktiska resultat för invånarnas 
livsvillkor. Resultaten av ett långsiktigt arbete grundat i tidiga insatser (förebyggande och 
främjande) är svåra att mäta med kortsiktiga mått. Vissa effekter av förebyggande och 
främjande arbete blir synliga först långt efter att insatsen är genomförd. Till exempel är 
en tidig insats i förskolan, som främjar lärande eller fångar upp barns särskilda behov, en 
investering som kan påverka hela den framtida skolgången och skapa resurser och 
förutsättningar långt senare i livet.  

Vikten av kunskap, erfarenhet och delaktighet 
Ett fjärde syfte är att ge dialog och lärande en mer framträdande plats i styrning och 
uppföljning av jämlikhet. Medarbetare i verksamheterna behöver ges möjlighet att bidra 

                                                      
5 Styrning, uppföljning och samordning av stadens verksamheter sätter ramen för det arbete som förvaltningar och bolag 
utför. Med styrning och uppföljning avses hela kedjan från planering till uppföljning. Det kan till exempel handla om 
nulägesanalyser och indikatorer för uppföljning. 
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till jämlikhet utifrån erfarenheter och yrkeskunskaper. Göteborgs Stads påverkan på 
invånarnas livsvillkor uppstår bland annat i mötet mellan invånare och stadens 
medarbetare. Alla nivåer i styrkedjan behöver möjliggöra att detta möte blir så bra som 
möjligt, och att de som möter invånarna har handlingsutrymme att använda sin 
professionella kapacitet.  

Vikten av analys 
I styrning, uppföljning och samordning av jämlikhet behöver analyser ges en mer 
framträdande plats då det är en grundläggande del i ett integreringsarbete. 
Stadenövergripande analyser behöver utvecklas och stärkas för att kunna göra 
gemensamma avvägningar och prioriteringar. Analyser behövs för att synliggöra och ge 
bättre kunskap om behov, förutsättningar och konsekvenser för olika sektorer, 
målgrupper och i olika delar av staden. Analyser kan underlätta bättre prioriteringar.   

 

Figur 3 En beskrivning av aktiviteterna för styrning, uppföljning och samordning 

 

Aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning 
Utveckla en strategisk funktion för samordning av stadens sociala 
hållbarhetsarbete  

Aktiviteten syftar till att stärka samordningen av stadens sociala hållbarhetsarbete, dels 
genom införandet av en styrning över de vertikala delarna (nämnder och bolag) och 
dels genom en stärkt horisontell styrning (styrning av samverkan).  

Det finns ett stort behov av samordning av stadens sociala hållbarhetsarbete där 
jämlikhet ingår som en tydlig bas. Samordning krävs för att möjliggöra en samlad bild 
av jämlikhet och social hållbarhet och för att säkerställa resursoptimering, effektivitet 
samt kvalitet i framdriften.  

En strategisk funktion för samordning av stadens sociala hållbarhetsarbete ger 
strukturer och främjar en organisationskultur som stödjer styrning på både helhet och 
delar. Det vill säga både det som bedrivs inom respektive verksamhets grunduppdrag 
och i samverkan mellan aktörer. En strategisk funktion behövs också för att överföra 
kunskap, behov, förutsättningar och hinder från aktörerna och verksamheterna uppåt i 
linjen. En strategisk funktion för samordning ger förutsättningar för koordinerad 
ledning, handling och gemensamma prioriteringar.  

Ansvar: Nämnd med samordningsansvar 
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Aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning 
Genomföra analyser av jämlikhet ur ett helhetsperspektiv  

I stadens strategiska fördjupningar behöver jämlikhet genomsyra analysen på 
övergripande nivå. Analyserna bör undersöka nämndernas och styrelsernas 
förutsättningar och incitament för att arbeta med jämlikhet i den strategiska 
frågan/området, både enskilt och i tvärsektoriell samverkan med andra. Analysen bör 
utgå från hur viktiga aspekter i arbetet, till exempel hur mål, beslut, prioriteringar, 
arbetssätt eller rutiner påverkar fördelning av, och tillgången till, likvärdiga livsvillkor.  

Analysen ska kunna genomföras genom dialog med verksamheterna och fokusera på 
vad de anser sig behöva för att kunna arbeta med jämlikhet, vad som utgör hinder samt 
vilka behov och förutsättningar som finns för såväl professionerna som för dem som 
professionerna möter. Det kan ske genom strukturerade samtal, workshops, intervjuer 
eller enkätfrågor. 

Den rapport som analysen leder till ska kunna användas som planeringsunderlag för 
stadenövergripande beslut om prioriteringar och avvägningar i det gemensamma 
arbetet, samt som underlag för nämndernas och styrelsernas förbättringsarbete.  

Ansvar: Nämnd med samordningsansvar 

 

Utveckla indikatorer och analys av tvärsektoriella frågor  

Aktiviteten syftar till att se över hur jämlikhet kan kopplas till andra tvärsektoriella 
frågor i Göteborgs Stad genom nyckelindikatorer som kan underlätta uppföljningen 
och möjliggöra analyser av verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv.   

Ansvar: Nämnd med samordningsansvar 

 

Utveckla ordinarie uppföljning utifrån jämlikhet 

Syftet med aktiviteten är att utveckla ordinarie uppföljning på en övergripande nivå så 
att den på ett bättre sätt möjliggör styrinformation om hur staden arbetar i sina 
grunduppdrag och i samverkan med andra för att påverka jämlikheten. 

Ansvar: Nämnd med samordningsansvar 
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Aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning 
Integrera jämlikhet i ordinarie verksamhet 

Syftet med att integrera jämlikhet i förvaltningarnas och bolagens ordinarie verksamhet 
är att belysa hur förvaltningar och bolag påverkar livsvillkoren, och hur de kan 
förändra och ställa om sitt arbete med respektive grunduppdrag så att det sker en 
omfördelning av resurser som påverkar livsvillkoren. Det kan till exempel handla om 
nulägesanalyser, beslutsunderlag och indikatorer för uppföljning på verksamhetsnivå. 

Aktiviteten syftar till att vidareutveckla och fördjupa integreringsarbetet genom att ta 
fram och pröva modeller och arbetssätt i några pilotverksamheter: 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret.  

Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Byggnadsnämnden samt Nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

 

Utveckla en strukturerad och strategisk samverkan med akademi, näringsliv och 
civilsamhälle 

Aktiviteten syftar till att Göteborgs Stad utvecklar en strukturerad och strategisk 
samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle för att finna nya arbetssätt samt 
generera kunskaps- och kompetensutveckling inom jämlikhetsområdet och i arbetet 
med likvärdiga livsvillkor.  

Ansvar: Nämnd med samordningsansvar 
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 Figur 4 Matrisen visar vilka strategier inom målområdena som återfinns i varje samverkansaktivitet. 
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