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Årsrapport 2019 Park- och naturnämnden 
Förslag till beslut
1. Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2019 enligt 
bilaga 1.

2. Park- och naturnämnden fastställer 2019 års resultat till + 3,1 mkr. Nämnden föreslår 
en återredovisning av det egna kapitalet på 0,5 mkr till kommunstyrelsen. I övrigt 
hänvisas till årsrapporten. 

Sammanfattning
Nämndens årsrapport avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för 
en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för bedömning 
och formulering av framtida strategiska frågor. Sammanfattningen i årsrapporten är 
nämndens direkta kommunikation med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Årsrapporten utgör underlag dels för stadens samlade årsredovisning och bokslut 2019, 
och dels för stadsledningskontorets underlag för budget och flerårsplaner kommande år.

Årsrapporten är föremål för revision och ansvarsprövning. De formella kraven på 
årsrapporten konstitueras av Lag om kommunal redovisning och Redovisningsreglemente 
i Göteborgs Stad. 

Nämnden har mycket god måluppfyllelse, vilket redovisas i årsrapporten. 

Det ekonomiska resultatet 2018 uppgår till + 3,1 mkr. Nämnden har till stor del lyckats 
vända den negativa kostnadsutvecklingen som förra året resulterade i, ett helårsunderskott 
som främst kopplades till vinterkostnaderna. Nivån på det egna kapitalet uppgick vid 
ingången av 2019 till 22,4 mkr. 2019 års resultat som uppgår till + 3,1 mkr, innebär ett 
eget kapital på 25,5 mkr. Nämnden föreslår en återredovisning av det egna kapitalet på 
0,5 mkr till kommunstyrelsen, vilket medför att nämnden egna kapital blir 25 mkr som är 
den övre nivån enligt kommunstyrelsen. 

De strategiskt viktiga framtidsfrågorna är fortfarande kompetensförsörjningen och 
stadsutvecklingen. Inom båda dessa områden pågår en god samverkan och samarbete med 
fastighets-, stadsbyggnads- och trafikkontoret. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension, 
utan hänvisar till årsrapporten 2019.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension, 
utan hänvisar till årsrapporten 2019.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension, 
utan hänvisar till årsrapporten 2019.

Samverkan
Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer har skett 2020-01-30 i 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG).

Bilagor
1. Årsrapporten 2019 park- och naturnämnden

2. Balansräkning 2019

3. Finansieringsanalys 2019

4. Notförteckning 2019

5. Resultaträkning 2019
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Ärendet 
Nämndens årsrapport för 2019. Nämnden ska ta ställning till rapporten samt till 
årsresultatet på + 3,1 mkr och återredovisningen av det egna kapitalet på 0,5 mkr till 
kommunstyrelsen. I övrigt hänvisas till årsrapporten. 

Beskrivning av ärendet
Nämndens årsrapport avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för 
en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för bedömning 
och formulering av framtida strategiska frågor. Sammanfattningen i årsrapporten är 
nämndens direkta kommunikation med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Årsrapporten utgör underlag dels för stadens samlade årsredovisning och bokslut 2019, 
och dels för stadsledningskontorets underlag för budget och flerårsplaner kommande år.

Årsrapporten är föremål för revision och ansvarsprövning. De formella kraven på 
årsrapporten konstitueras av Lag om kommunal redovisning och Redovisningsreglemente 
i Göteborgs Stad. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har en god måluppfyllelse samt har under året lyckats vända en negativ 
kostnadsutveckling, främst beroende på vinterkostnaderna. I övrigt hänvisas till 
årsrapporten.

Cecilia Kollback

Avdelningschef Verksamhetsstyrning

Linda Nygren

Direktör
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1 Sammanfattning
Park- och naturförvaltningen deltar och bidrar aktivt i stadens pågående planarbeten, 
såsom ny översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner för Älvstadens olika 
delområden samt för BoStad2021 och övriga stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen 
bidrar även aktivt till lösningar för de stora markbehov som finns för tillfälliga och 
permanenta etableringar av kommunal service, till exempel förskolor och skolor. 
Förvaltningens kompetens är av stor betydelse i detta planeringsarbete för att utveckla 
attraktiva och trygga offentliga utemiljöer och bevara och utveckla ekologiska värden.
Förvaltningen har under perioden arbetat fram ett investeringsbeslut som möjliggör en 
första utbyggnadsetapp av Jubileumsparken i Frihamnen. För att uppnå målbilden att 
kunna ”bada mitt i stan” planeras ett flytande hamnbad. I investeringsbeslutet, som 
antogs av park- och naturnämnden i mars och av kommunfullmäktige i maj, fastställdes 
projektbudgeten för parken fram till 2023 till 347 mkr i 2018 års prisnivå.
Förvaltningen planerar och bygger nya parker och lekmiljöer i anslutning till stadens 
många exploateringsprojekt. Några projekt byggs i förvaltningens regi medan andra 
läggs ut på entreprenad. Förvaltningen har även många projekt igång i anslutning till 
den egna investeringsbudgeten. Här kan bland annat nämnas den omfattande 
upprustningen av Brunnsparken som kommer att pågå fram till invigningen våren 2020. 
Nämnden har även lämnat uppdrag att genomföra upprustningar kring Skansberget och 
Keillers park. Ett annat investeringsprojekt som har genomförts är utvecklingen av en 
1800-talslund i Trädgårdsföreningen. Upprustning av Bergsjöbadet och Gärdsåsmossen 
i Bergsjön har genomförts med bidrag av Boverkets medel för stöd till utemiljöer i vissa 
bostadsområden. På lekplatsen Plikta har förvaltningen nu även placerat en ny blåval 
efter den som brandskadades i vintras.
Förvaltningen har i sin anläggningsverksamhet haft en god produktion och orderingång. 
Ett exempel på större projekt som har genomförts under året är vid Selma Lagerlöfs torg 
där uppdrag utförts både på beställning av den egna förvaltningen och av trafikkontoret.
En ökad exploateringstakt kombinerat med mycket ansträngd bemanningssituation 
skapar svårigheter att få fram personal till projekten och ökar risken för att många 
projekt inte kan genomföras inom utsatt tidplan. Aktuell prioriteringsordning, där nya 
stadensgemensamma stadsutvecklingsprojekt genomförs i första hand, påverkar även 
utvecklingen av förvaltningens befintliga anläggningar.
Förvaltningen är stadens största markförvaltare och erbjuder attraktiva, trygga och 
tillgängliga parker, naturområden och stadsrum i alla stadsdelar. Genom en god skötsel 
med städning, gräsklippning, vegetationsgallringar, klottersanering och möjlighet till 
aktivitet bidrar förvaltningen till trygga och trivsamma utemiljöer och en jämlik stad.
Förvaltningen har ett omfattande naturvårdsuppdrag för att bevara och utveckla 
Göteborgs ekologiska värden och uppnå miljömålen. Under året har bland annat en 
naturvårdsbränning genomförts i Orremossen i Vättlefjäll samt restaureringar av 
våtmarker i bland annat Hisingsparken.
Kostnadsökningar för skötseluppdragen har de senaste åren varit högre än ökningen av 
kommunbidraget och förvaltningen har dessutom fått många nya ytor och anläggningar 
att sköta som en följd av exploateringsutbyggnaden i staden. Skötselfinansieringen av 
nya tillkommande ytor med oförändrat eller minskat kommunbidrag har medfört 
omprioriteringar och konsekvenser som att andra befintliga ytor och anläggningar fått 
en lägre skötselnivå, förändrat innehåll samt minskad förmåga att genomföra 
nödvändiga underhållsinsatser.
En ny överenskommelse med trafikkontoret har tagits fram och undertecknats.
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Antalet arbetstagare i arbetsmarknadsverksamheten har sjunkit då beställaren Nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning beställt färre beställda platser.
Förvaltningens resultat per sista december är +3,1 mkr
Förvaltningens utförarverksamhet har digitaliserat sin orderhantering och 
tidsredovisning, vilket innebär förbättrade förutsättningar för homogenisering av 
arbetssätt, prisbilder samt för uppföljning, kvalitetskontroll och ansvarsutkrävande.
Under hela året har organisationsutvecklingsprojektet pågått, syftet har varit att skapa 
förutsättningar för en mer ändamålsenlig organisation som möter omvärldens krav, med 
fokus på dem som förvaltningen är till för och som syftar till måluppfyllelse, god 
kvalitet, tydlighet i roller, ansvar, styrning och ledning och en stark kultur med 
engagerade ledare och medarbetare.
Den nya strukturen beslutades och genomfördes. Rekrytering till vissa befattningar 
pågår.
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2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

 

2.1.1 Planera

Park- och naturförvaltningen deltar och bidrar aktivt i stadens pågående planarbeten, 
exempelvis kring ny översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner för 
Älvstadens olika delområden samt detaljplaner för olika bostadsbyggnationer. 
Förvaltningen bidrar även aktivt till att försöka lösa de stora markbehov som finns för 
tillfälliga och permanenta etableringar av offentlig service, t ex förskolor och skolor, 
som är en konsekvens av bostadsbyggnationen. Förvaltningens kompetens är värdefull i 
detta planeringsarbete för att utveckla attraktiva och trygga offentliga vistelsemiljöer 
och bevara och utveckla de ekologiska värden som finns i staden. Begränsade 
planeringsresurser kräver dock en strikt prioritering kring vilka av stadens planprojekt 
som förvaltningen kan delta i fullt ut.
Förvaltningen har gjort en översyn av policy för lekplatser från 2007. Park- och 
naturnämnden har i juni beslutat att upphäva den gamla policyn och förvaltningen har 
därefter tagit beslut om en ny riktlinje för lekplatser. I den nya riktlinjen har arbetet med 
hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet utvecklats och förtydligats.
Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker med flera 
miljoner besökare årligen. I den utvecklingsplan som park- och naturnämnden antog 
under 2018 pekas bland annat ”Förstärk parkens yttre gräns och återskapa tydliga 
entréer” ut som ett tydligt delmål. Samtidigt pågår det planering för omfattande 
exploateringar i Slottsskogens utkanter för bostäder, kommunal service och trafik. 
Under 2019 har stadsbyggnadskontoret startat igång ett arbete för att bilda ett 
kommunalt kulturreservat för Slottsskogen där park- och naturförvaltningen deltar. 
Arbetet med kulturreservatet, som kommer pågå under 2020 och 2021, ska bidra till att 
sätta en tydlig gräns för Slottsskogen och klargöra vilka av parkens ytor som ska 
bevaras och skyddas långsiktigt i en allt mer tätbebyggd stad.
Förvaltningen har under våren arbetat fram ett investeringsbeslut som möjliggör en 
första utbyggnadsetapp av Jubileumsparken i Frihamnen. Fram till 2023 planeras för 
nya parkanläggningar med bland annat en ny generationsövergripande utflyktslekplats 
med gröna miljöer för lek och lärande, bad samt flexibla, urbana parkytor med plats för 
konst och evenemang. I investeringsbeslutet, som antogs av park- och naturnämnden i 
mars och av kommunfullmäktige i maj, fastställdes projektbudgeten för arbetena fram 
till 2023 till 347 mkr i 2018 års prisnivå.

2.1.2 Bygga

Park- och naturförvaltningen planerar och bygger nya parker och lekmiljöer i anslutning 
till stadens många exploateringsprojekt och planerar och beställer också projekt inom 
den egna investeringsbudgeten
Förvaltningens utförarverksamhet genomför vissa av den egna förvaltningens 
investeringsprojekt men utför till större delen arbeten för andra förvaltningar och bolag.
I Bergsjön har under året har två projekt slutförts med stöd av Boverket i samarbete med 
stadsdelen och fastighetsägare. I projekten har Bergsjöbadet rustats upp, samt 
våtmarksparken Gärdsåsmosse som fått ny utrustning, belysning, lekplats, öppna 
vattenspeglar, uteklassrum med mera. Boende i området har varit delaktiga i olika 
skeden av arbetet med lyckat resultat. Projektet har skapat attraktivitet och bidragit till 
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att skapa en funktionell, jämställd och tryggare miljö för göteborgarna.
I Trädgårdsföreningen har förvaltningen skapat en ny lundmiljö med inspiration från 
1800-talet. Utformning och växtval har skett i samråd med Länsstyrelsen och 
antikvarisk expertis. Ambitionen är att 1800-talslunden ska förstärka upplevelsen av 
mjuka kurvor och intressanta siktlinjer i en del av parken samt erbjuda variation i växter 
och blomning.
Några av de större byggnationerna som har pågått under året i anslutning till 
exploateringsprojekt är till exempel de två första etapperna av Selma Lagerlöfs 
parkstråk i Backa, där förvaltningens utförarverksamhet varit utförare, Flunsåsstråket i 
Lundby och Munkebäcksområdet i Härlanda där entreprenörer utfört arbetet. 
Förvaltningens utförarverksamheten har i Munkebäcksområdet byggt om gång och 
cykelväg samt gjort nya refuger i vägbanan för Trafikkontorets räkning. På beställning 
av Trafikkontoret har även utförarverksamheten byggt gator och gångvägar i anslutning 
till de nya bostäderna i Gamlestaden
Större projekt där planeringsarbete pågår för utbyggnad under kommande år är 
exempelvis Opalparken i Tynnered, Lillhagsparken i Backa, Järnvågen i Linnéstaden 
och Jubileumsparken i Lundby.
Förvaltningen har även många planerade och pågående projekt igång i anslutning till 
den egna investeringsbudgeten som syftar till att tillhandahålla attraktiva, trygga och 
tillgängliga parker och naturområden. Här kan bland annat nämnas den omfattande 
utvecklingen av Brunnsparken, upprustningen av lekmiljöerna i Gårdstensdalen, 
underhållsprojektet för den första etappen av Packhuskajen samt park- och 
naturnämndens uppdrag att genomföra upprustningar kring Skansberget och Keillers 
park. Samtliga dessa är projekt som löper över flera år och blir helt färdiga under 2020 
eller 2021.  På beställning av den egna förvaltningen har utförarverksamheten utfört 
upprustning av Mjölktorget och byggt en ny hundrastgård vid Prästgatan. På lekplatsen 
Plikta har förvaltningen placerat en ny blåval efter den som brandskadades i vintras.
En ökad exploateringstakt och ansträngd bemanningssituation skapar svårigheter att få 
fram personal till projekten och det finns en risk att många projekt inte kan genomföras 
inom utsatt tidsplan. Aktuell prioriteringsordning, där nya och stadengemensamma 
stadsutvecklingsprojekt genomförs i första hand, påverkar även utvecklingen av 
förvaltningens befintliga anläggningar. Förvaltningen har idag begränsade 
bemanningsresurser att kunna genomföra utveckling, upprustning och underhåll i den 
utsträckning som krävs på befintliga lekplatser, friluftsbad och övriga park- och 
naturanläggningar vilket över tid påverkar dessa anläggningars funktion och 
attraktivitet.
Förvaltningen har under året arbetat framgångsrikt med exploatörers marköverträdelser, 
som är vanligt förekommande. Förvaltningen har genom ett samarbete med 
fastighetskontoret kunnat driva processer gentemot exploatörer som olovligen utnyttjat 
mark utanför sin fastighet. Syftet med detta arbete är att få till stånd en bättre planering i 
exploateringsskedet och att antalet överträdelser på sikt minskar.

2.1.3 Sköta

Park- och naturförvaltningen bidrar till att skapa trygga och trivsamma livsmiljöer 
genom god skötsel med städning, gräsklippning, vegetationsgallringar, klottersanering, 
möjlighet till aktivitet med mera. Förvaltningen är stadens största markförvaltare och 
erbjuder parker, naturområden och stadsrum i alla stadsdelar.
Kostnadsökningar kring förvaltningens skötseluppdrag är fortsatt högre än ökningen av 
kommunbidraget. Att klara skötselfinansieringen av nya ytor inom oförändrat eller 
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minskat kommunbidrag har medfört omprioriteringar och konsekvenser som att andra 
befintliga ytor fått en lägre skötselnivå och att förvaltningens förmåga att genomföra 
nödvändiga underhållsinsatser på till exempel lekplatser minskat.
Förvaltningen ska tillgodose allmänhetens behov av fritid och rekreation. Ett 
kontinuerligt arbete med drift- och underhållsfrågor är därför nödvändigt för att 
säkerställa att anläggningar och ytor inte tappar i värde, kvalitet och funktionalitet över 
tid. En mer systematisk upprustning av ridvägar, motionsspår, gång- och cykelvägar i 
naturområden har gjorts under de senaste åren. Dock har alla behövliga upprustningar, 
utifrån resurstillgång, inte kunnat genomföras. Ett försök med mer löpande underhåll, i 
stället för stora upprustningar, har gjorts under året. Försöket ska nu utvärderas. Det är 
också en gemensam utmaning inom förvaltningen att få driftaspekten mer involverad i 
planeringsprocessen, liksom att hitta nya och mer resurseffektiva sätt att sköta 
utföraruppdraget.
Det sedan länge pågående utvecklingsarbetet med samordnad entreprenad har under 
2019 fått ökade förutsättningar genom en gemensamt anställd projektledare. Samarbetet 
har funnits sedan 2010 mellan park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, 
fastighetskontoret och lokalförvaltningen och handlar om att gemensamt handla upp och 
leda gemensamma entreprenader. Projektledningen ger möjligheter att samordna arbetet 
bättre och att representera alla de ingående förvaltningarna.
Förvaltningen har ett omfattande naturvårdsuppdrag för att bevara och utveckla 
Göteborgs ekologiska värden och uppnå miljömålen. Under året har bland annat en 
naturvårdsbränning genomförts i Orremossen i Vättlefjäll samt restaureringar och 
nyanläggning av våtmarker i bland annat Hisingsparken, Amundön, Ganlet och 
Delsjöområdet.
Förvaltningen har under en längre period haft omfattande utmaningar med missbruk, 
prostitution och allmän skadegörelse på offentliga toaletter. Förvaltningen har därför 
trygghetsronderingar av väktare flera gånger per dag och har börjat avgiftsbelägga ett 
par toaletter. Trädgårdsföreningen har med sitt centrala läge samma problem, både på 
toaletter och i parken. Därför har serviceväktare varit på plats i parken i högre grad än 
tidigare. Denna insats har lugnat ner situationen avsevärt och gett större trygghet för 
såväl besökare som medarbetare.
Den ökande nedskräpningen är en utmaning som kräver förebyggande arbete. Ett 
verktyg är att arbeta med människors attityder kring nedskräpning, till exempel TÄNK-
kampanjen. Under året har förvaltningen inom ramen för TÄNK arbetat med nudging i 
olika former i syfte att få fler att slänga sina fimpar i askkoppar, istället för på marken. 
På Askimsbadet genomfördes ett lyckat försök där sopkärlen ersattes med en container 
som var prydd med ett tydligt budskap om var skräpet skall slängas vilket har inneburit 
en effektivare städinsats på badplatsen.
Förvaltningen ansvarar för stora markarealer och många av dem är så kallade ”ej skötta 
ytor”, ofta i anslutning till bebyggelse. Förvaltningens arbetsmarknadslag gör värdefulla  
kvalitetshöjande insatser på dessa platser i form av att gallra och röja sly samt att städa 
upp nedskräpning, exempelvis tjuvtippar.
Förvaltningens utförarverksamheten är en helt intäktsfinansierad verksamhet där 1/3 av 
intäkterna kommer från förvaltningen internt och den resterande delen kommer från 
främst trafikkontoret men även andra förvaltningar och bolag.
I samband med den organisationsutveckling som genomförts i förvaltningen har också 
ett omfattande förändringsarbete genomförts i förvaltningens utförarverksamhet. Ett 
steg i arbetet har varit att samordna utförarverksamheterna i en samlad avdelning. Inom 
denna avdelning finns stora synergieffekter att finna i att samordna arbetet inom och 
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mellan de olika delarna. Inom skötselverksamheten har det genomförts förändringar mot 
en mer kundorienterad verksamhet. Förändringen skapar förutsättningar för en närmare 
dialog med beställare och möjligheter till större flexibilitet och för ett större 
ansvarsutkrävande och transparens. Det pågående förändringsarbetet har hittills bland 
annat resulterat i en omfattande minskning av antal fordon, liksom att arbetsmaskiner i 
högre utsträckning används i tvåskift. Vidare har antalet medarbetare i relation till 
föregående år blivit färre samtidigt som andelen verksamhet där utförandet sker med 
egen personal i stället för inköpta underentreprenörer ökat.
Förvaltningens utförarverksamhet digitaliserar sin orderhantering och tidsredovisning, 
vilket innebär förbättrade förutsättningar för homogenisering av arbetssätt, prisbilder 
samt för uppföljning, kvalitetskontroll och ansvarsutkrävande.
Förvaltningen arbetar i ett antal pilotprojekt där framgångsfaktorer för ökade 
synergieffekter  mellan olika yrkesroller och enheter/avdelningar och effektivare 
arbetssätt ska utvärderas och implementeras i den ordinarie verksamheten. I 
pilotprojekten tittar man bland annat på hur förvaltningen skulle kunna arbeta mer med 
tillitsbaserad styrning så att åtgärdstider och administration minskas ned och att 
arbetssätt i delar av verksamheten blir mer proaktiva. Att i större utsträckning arbeta 
med förebyggande insatser hindrar större och mer kostsamma insatser längre fram. 
Förvaltningen har också startat upp ett erfarenhetsutbyte med motsvarande förvaltningar 
inom Malmö stad. Projektet resulterar i erfarenhetsutbyte och input i det framtida 
arbetet. Vidare har samverkan på avdelningschefsnivå mellan de tekniska 
förvaltningarna startats upp under året Arbetet förväntas kunna bidra till en samsyn och 
gemensam planering mellan förvaltningarna.
Det senaste vinteravtalet har inneburit att förvaltningen i ett nära samarbete med 
trafikkontoret arbetat för att förbättra kvalitet och effektivisera arbetssätt. Samarbetet 
har bland annat resulterat i en förändrad vinterorganisation där en del av 
beredskapsorganisationen har minskats ner men andelen uppdrag som utförs av 
utförarverksamheten har ökat.
Förvaltningen har under året tecknat en ny överenskommelse med trafikkontoret och 
arbetar vidare med att se över befintliga avtal och reviderar överenskommelser med 
flera av beställarna/kunderna. Under våren har förvaltningen sagt upp avtal med den 
kundgrupp som kallats för ”villakunder”. Uppsägning gjordes utifrån att uppdraget inte 
utgjorde en del av grunduppdraget enligt nämndens reglemente, vidare har avdelningen 
haft begränsade möjligheter att erbjuda tjänsten till samtliga kommuninnevånare varför 
den också kan anses ha varit svår att kombinera med likabehandlingsprincipen.
Kvalitetshöjande insatser utförs av förvaltningens arbetsmarknadslag. Syftet med dessa 
är att utgöra ett instrument för rehabilitering. Det finns därför inte krav på att arbetet ska 
utföras med ett visst tempo, och uppdrag som inte bedöms utgöra nytta för 
rehabilitering utförs inte. Kvalitetshöjande insatser innebär att en mängd uppdrag utförs 
inom hela staden, uppdrag som annars inte hade varit möjliga. Uppdragen omfattar 
naturvård, parkskötsel, underhåll och tillverkning av möbler, skyltar, bryggor, gömslen, 
iordningställande av ytor i offentliga utemiljöer och trygghetsskapande insatser.
Förvaltningen har under året haft tvister med entreprenör avseende de kvalitetshöjande 
insatserna, vilket lett till att avtalsformuleringar har justerats för att minimera risk för 
konflikter framledes.
Projektet från träd till koja är ett gott exempel på cirkulär ekonomi där ett mobilt 
sågverk transporteras till naturområden för att på plats ta ner och såga upp material som 
därefter används för byggnation. Detta har bland annat resulterat i att Stenared i 
nordöstra Göteborg har fått ett nytt vindskydd byggt av omhändertagna lärkträd från 
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stadens mark. Vindskyddet är ett resultat av god samverkan mellan fastighetskontoret 
och park- och naturförvaltningen. Effekten blir att stadens träd tas tillvara och ger 
kvalitetshöjande inslag för göteborgare och besökare samtidigt som lärande och 
utveckling sker hos arbetstagarna.
De kvalitetshöjande insatserna har minskat till följd av arbetsmarknad- och 
vuxenutbildningsförvaltningens beslut att minska antal beställda platser.
 

2.1.4 Aktivera

Park och naturförvaltningens anläggningar och områden är gratis att använda och 
erbjuder stora möjligheter till rekreation, motion och andra aktiviteter för att bidra till ett 
rikt och hälsosamt liv för göteborgarna.
Egna och andras evenemang, högtidsfiranden, Barnens Zoo, naturpedagogik, Musslan 
på Askimsbadet, lekplatser och andra platser med bemannad verksamhet, guidningar, 
matningar av djur etcetera är exempel på insatser som tillgängliggjort allmänna ytor och 
skapat mötesplatser i staden.
Antalet besökare i Delsjöområdet uppskattas årligen till cirka en miljon besökare och i 
Slottsskogen cirka 3,5 varje år och i Trädgårdsföreningen uppgick antalet besökare 2019 
till 1,7 miljoner vilket är drygt hundra tusen fler än året dessförinnan. Palmhuset står för 
en särskilt markant ökning med nästan 40 000 fler besökare, totalt 362 000 personer.
Hela september arrangerade förvaltningen “Barnens växthus” i Trädgårdsföreningen, ett 
samarbete med folkbiblioteken i Göteborgs Stad. Målgruppen var i första hand barn i 
åldern 6-9 år, dels i skolan, dels med sina vårdnadshavare. Ett viktigt syfte med Barnens 
växthus, var att lekfullt och pedagogiskt sprida kunskap om de kvaliteter och 
möjligheter som finns att uppleva i stadens parker, naturområden, kust, skog och sjöar, 
ofta i närheten av bostad och skola. Andra syften var att pröva och tillämpa de nyligen 
antagna riktlinjerna för utomhuspedagogik och att få ökad kunskap om barns behov och 
önskemål. Flera olika delar i förvaltningens verksamheter engagerades och samverkade, 
såväl i planering som genomförande. Barnens växthus hade drygt 12 000 besökare.

2.1.5 Arbetsmarknadspolitiska insatser

Park och naturförvaltningen är Göteborg Stads enskilt största arbetsplats för personer 
med  arbetsmarknadsinsats i lagverksamhet. Arbetsrehabilitering genom lagverksamhet 
har många kvalitetsfördelar för såväl individ som för Göteborgs stad. Det bidrar bland 
annat till att fler är i arbete, ökad motivation och erfarenhet ökar chanserna till vidare 
arbete/studier, förbättrad hälsa med mera. Verksamheten bidrar indirekt till minskade 
kostnader för ohälsa och försörjningsstöd för Göteborgs Stad. Därutöver tillför 
verksamheten även ett värde genom det arbete (kvalitetshöjande insatser) som utförs i 
staden (se 2.1.3 Sköta). Arbetsmarknadsinsatserna utgör en viktig komponent i 
Göteborg Stads program för en Jämlik stad och målområdena Förutsättningar för 
arbete och Hållbara och jämlika livsmiljöer.
Inför 2019 beslutade arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen att minska 
antal platser hos park- och naturförvaltningen ytterligare, till 170 platser. Årliga 
justeringar av antal platser har betydelse för den strategiska planeringen av 
verksamheten. Den ökade arbetslösheten innebär att behov av arbetsmarknadsinsatser 
kvarstår i stor omfattning. Park- och naturförvaltningen har möjlighet att ta emot fler 
personer i arbetsmarknadsinsatser.
Den goda konjunkturen har medfört att personer som nu är aktuella för 
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arbetsmarknadsinsatser står längre från arbete än tidigare. Dessa personer har i högre 
utsträckning mer komplexa behov och kräver mer samordnade insatser, längre tid i 
arbetslivsinriktad rehabilitering med mera för att klara en arbetsmarknadsinsats och gå 
vidare till arbete. Medelåldern för arbetstagarna är hög, 56% är 50 år eller äldre.
Under året har det hälsofrämjande arbetet förstärkts bland annat genom aktiviteten hälsa 
i grön miljö, vilket resulterat i minskad korttidsfrånvaro och förändrade levnadsmönster 
hos flera av deltagarna.  Verksamheten nyttjar också de resurser som arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsförvaltningen ställer till förfogande såsom arbetsterapeut, kurator, 
coach och jobbmäklare men har behov av ytterligare stöd.
Målet att nå full beläggning har inte nåtts, vilket är en följd av minskat inflöde i 
kombination med ökat utflöde. Beslutet att stoppa introduktionsjobben (190701) är en 
bidragande orsak till minskat inflöde liksom arbetsförmedlingens omorganisation. 
En effekt av målgruppens förändrade förutsättningar är att det är svårt för arbetstagarna 
att erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Dock har målet om att 20% 
arbetstagare som slutar går vidare till arbete/studier nåtts. Dessa arbeten återfinns inom 
grönsektorn och som reparatörer, vilket ligger nära de arbeten som arbetstagarna utför i 
arbetsmarknadslagen. Park och naturförvaltningen kvarstår som en viktig och potentiell 
arbetsgivare, liksom att arbetstagare på arbetsmarknad är en bra rekryteringsbas för 
förvaltningens övriga verksamheter.
En omfattande arbetsmiljöinspektion har genomförts av de bodar som delar av 
arbetslagen huserar i. Resultatet av detta arbete kommer att hanteras under 2020.

2.1.6 Viktiga framtidsfrågor

Gemensam planering och arbetsprocesser
Stadens ambitioner för stadsutveckling är högre än vad staden och marknaden för 
tillfället kan möta. En ökad volym, en större komplexitet i projekten och deras påverkan 
på varandra i genomförandet ger längre ledtider. Behov finns av större samordning för 
att minimera risker för kostnadsökningar och tidsförskjutningar.
För att möjliggöra ökad genomförbarhet och kvalitet i leveranserna inom 
stadsutvecklingsområdet samverkar förvaltningen med förvaltningarna inom 
stadsutvecklingsområdet. Ett exempel på utvecklade arbetssätt är att förvaltningarna 
tillsammans arbetar fram underlag till nämnderna inför beslut om prioriteringar och 
ambitioner för stadsutvecklingen. Arbetet med gemensam vidareutveckling av stadens 
projektportfölj och prioriteringsordning pågår, med ytterligare integrering av startplan, 
markanvisningsplan och investeringsplan. En konsekvens av detta arbete är bättre 
planeringsmässiga förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.
Den stadsutveckling som Göteborg står mitt i är i en omfattning som staden aldrig 
erfarit tidigare. Investeringar i nya bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur 
är större och mer komplexa än vad stadens verksamheter har varit vana vid eller är 
anpassade för. Nya stadenövergripande arbetssätt, ekonomimodeller och nya sätt att 
organisera projekt och verksamheter tas därför fram. Att driva stora gemensamma 
projekt i staden fordrar att förvaltningar och bolag har gemensamma stadenövergripande 
arbetsprocesser med fokus på slutliga leveranser ur ett helhetsperspektiv.
En väl fungerande stad i ständig förändring 
De närmaste åren kommer boende, besökare och näringsliv i Göteborg att möta en stad i 
ständig förändring. Att leva upp till förväntningar om en attraktiv och väl fungerade 
stad under en intensiv stadsutvecklingsperiod medför såväl ökad leverans och i viss mån 
förändrat och utökat uppdrag. Många komplexa stadsutvecklings- och byggprojekt skall 
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genomföras inom begränsade geografiska områden under de kommande åren. Detta 
ställer avancerade krav på planering och samordning mellan de stora projekten för att 
säkra framkomlighet, trygghet och stadens attraktivitet, men också på att 
stadsutvecklingsprocessen i tidigt planeringsskede tagit hänsyn till 
genomförbarhetsfrågorna ur ett helhetsperspektiv.
Ökad konkurrens om kompetens och resurser
För att staden skall klara sitt utökade uppdrag och bidra till stadens omfattande 
leveranser krävs både kompetens och resurser såväl bland stadens förvaltningar och 
bolag, som hos konsulter, entreprenörer och samarbetspartners. Förvaltningarna har de 
senaste åren haft stora resurs- och kompetensbehov och har en fortsatt hög 
rekryteringstakt. Staden och branschen i övrigt märker tydligt av den ökade 
konkurrensen om arbetskraft och kompetens inom samhällsbyggnadsområdet, både i 
rekryteringar och i upphandlingar. Det innebär att vissa kompetenser idag är svåra att 
hitta såväl vid rekryteringar som i upphandlingar.
Att stadens förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet upplevs som 
attraktiva arbetsplatser av såväl befintliga som presumtiva medarbetare är en avgörande 
förutsättning för kompetensförsörjningen och stadens förmåga att genomföra våra 
uppdrag och därmed klara leveransen till kunder och uppdragsgivare. En god och 
långsiktigt hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och har möjlighet till utveckling är 
viktiga faktorer hos en attraktiv arbetsgivare. Stort fokus läggs därför inom 
trafikkontoret på fortsatt på utveckling av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, 
kultur och förhållningssätt, ledar- och medarbetarutveckling och utveckling av 
arbetssätt.

2.1.6.1 Organisationsutveckling

Syftet med organisationsutvecklingsprojektet har varit att skapa förutsättningar inom 
förvaltningen för en mer ändamålsenlig organisation som möter omvärldens krav med 
fokus på dem som förvaltningen är till för och som syftar till måluppfyllelse, god 
kvalitet, tydlighet i roller, ansvar, styrning och ledning och en stark kultur med 
engagerade ledare och medarbetare.
Under 2019 så har förvaltningens projektledare (HR-chef) slutat och istället har 
projektet haft en extern projektledare, även styrgruppen har förändrats då en av 
avdelningscheferna har slutat och två har tillkommit. Projektet har bestått av fyra faser: 
uppstart, förstå, skapa och realisera. Förvaltningsledningen har varit styrgrupp för 
projektet och projektgruppen har haft stöd av konsultföretaget Preera.  Från 1 april 2019  
infördes en ny organisation där följande avdelningar för verksamheterna skapades:

 Stadsutveckling
 Offentliga utemiljöer
 Skötsel och anläggning
 Arbetsmarknad

Även ny organisation av stödfunktionerna infördes

 Ekonomi
 HR- och kommunikation
 Verksamhetsstyrning

Organisationsförändringarna innebar även en annan placering av 
stadsträdgårdsmästarfunktionen inom förvaltningen till område stadsutveckling.
Under våren 2019 genomförde Preera en kulturmätning vars resultat blev klart under 
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hösten och som sedan varje avdelning arbetat vidare med. Förvaltningen har även under 
året startat en "pilot" i den så kallade. beställar-utförarmodell inom förvaltningen. Under 
hösten 2019 fortsatte organisationsutvecklingen genom att förvaltningen fattade beslut 
om att det finns möjlighet att införa gruppchefsbefattningar där det finns behov. Skötsel 
och anläggning har beslutat om denna möjlighet och under hösten har det påbörjats en 
process med att rekrytera ett 20-tal gruppchefer. Denna förändring ska leda till 
förbättringar för medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsledning.  Denna nya 
organisationen beräknas vara bemannad under första kvartalet 2020. 
Organisationsutvecklingsprojektet avslutades formellt i december 2019 och ansvaret för 
arbetet med de fortsatta organisations- och kulturfrågorna i förvaltningen har nu gått 
över till linjen där HR- och kommunikationsavdelningen är ansvarig för planering och 
struktur för arbetet.
 

2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi

2.2.1 Analys av årets utfall

mkr Bokslut 2019 Budget 2019 Avvikelse Bokslut 2018 Bokslut 2017

Intäkter 437,9 426,7 11,2 481,9 463,2

Kostnader -705,4 -697,3 -8,1 -740,6 -702,9

Kommunbidrag 270,6 270,6 0 256,1 239,8

Resultat 3,1 0 3,1 -2,6 0,1

Eget kapital 25,6 22,4 3,2 22,4 25,1

Helårsresultatet för 2019 uppgår till +3,1 mkr. Förvaltningen har till stor del lyckats 
vända den negativa kostnadsutvecklingen som förra året resulterade i ett 
helårsunderskott och som främst kopplades till vinterkostnaderna. Dock är även årets 
kostnader för barmark- och vinterväghållning högre än intäkterna men andra 
verksamheter inom förvaltningen genererar överskott. Under året har förvaltningens 
resultat även belastats med två stora kostnadsposter för skadestånd. Skadestånden på 
totalt 5,5 mkr hänförs till tvister kring utförda skötseluppdrag samt översvämningsskada 
i samband med en ombyggnation.
Under året har förvaltningen genomfört en omorganisation, vilket bland annat resulterat 
i att två gamla avdelningar slogs ihop och en gammal avdelning delades upp i två nya. 
Redovisningsmässigt medför det att budgetuppföljningen försvåras då 
budgetomföringen gjordes succesivt under året. Helårsbudgeten är inte förändrad men 
fördelningen mellan avdelningarna skapar stora budgetavvikelser främst inom 
administrationen, stadsutveckling och offentliga utemiljöer. Inför 2020 är det 
omhändertaget och uppföljningen blir då enklare och tydligare. Nedan återges de 
ekonomiska resultaten utifrån den nya organisationen.
Stadsutveckling och Offentliga utemiljöer redovisar tillsammans ett resultat på -
0,9 mkr, här ingår numer även Trädgårdsföreningen som organisatoriskt nu återfinns 
under offentliga utemiljöer. Ovan nämnda skadeståndsärenden är kostnadsförda inom 
Offentliga utemiljöer. En ansträngd bemanningssituation har medfört 
prioriteringsproblem vilket resulterat i att vissa projekt senarelagts, verksamheten har 
haft kostnadshöjningar inom skötsel och underhåll men även högre upplåtelseintäkter. I 
Trädgårdsföreningen har en 1800-talslund färdigställts och Barnens Växthus en aktivitet 
i samarbete mellan park- och naturförvaltningen och folkbiblioteken i Göteborg och 
som riktade sig främst till barn i åldern 6-9 år genomförts. Främsta orsaken till de stora 
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budgetavvikelserna för dessa två avdelningar hänförs till kapitalkostnader som är 
budgeterade hos offentliga utemiljöer men utfallet kommer på stadsutveckling.
Skötsel anläggning, tidigare utförare Rents (renhållning och vinterväghållning) och 
utförare Gata/Grönts, resultat är -1,6 mkr vilket till stor del beror på höga 
vinterkostnader i början av året samt ett nytt och mer kostsamt vinteravtal. 
Verksamheten har genomfört flera åtgärder under året som har genererat lägre 
kostnader. Under året har verksamheten arbetat med två relativt stora högar av 
sopmassor som behövts åtgärdas. Sopmassorna innehåller olika typer av material som 
samlats upp när staden städats, både i år men även från tidigare år. Materialet sorteras 
och fördelas i brännbart, deponering och återanvändning. Kostnaderna för hanteringen 
är lägre än vad man först beräknat eftersom mer material än tidigare beräknats kan 
återanvändas. Kostnaderna för hanteringen av sopmassorna har belastat anslaget för rent 
och snyggt Göteborg. Anläggningssidan har haft bra produktion och god orderingång 
under hela året, dock har vädret medfört ett visst produktionsbortfall. Projektens 
omfattning och omsättning varierar, några projekt behövts arbetas om vilket genererat 
fördyringar. Under året har verksamheten arbetat med flera stora projekt, exempelvis 
Selma Lagerlöfs Torg och flera gång och cykelvägar.
Arbetsmarknads helårsresultat är något lägre än budget. Ökade kostnader för utbildning 
och vaccinering är främsta orsaken.
Inom administrationen redovisar flera ansvar ett positivt resultat, främst är det anslaget 
för bemannad lek, rent och snyggt Göteborg, vakanser och lägre IT kostnader än 
budgeterat som bidrar till resultatet. Galaxens lekplats har ett överskott som hänförs 
främst till svårigheterna att lösa praktiska frågor såsom tillgången till marken. De 
förvaltningsgemensamma posterna redovisar ett överskott, lägre semesterlöneskuld än 
beräknat är orsaken. I samband med omorganisationen överfördes anslaget för rent och 
snyggt Göteborg samt bemannad lek till offentliga utemiljöer. Totalt uppgår 
helårsresultatet till +5,5 mkr för administrationen och +0,3 mkr 
förvaltningsgemensamma posterna.

2.2.1.1 Resultat per verksamhetsområde

mkr Bokslut 2019 Budget 2019 Avvikelse Bokslut 2018 Bokslut 2017

Förvaltningsgeme
nsamt 42,0 47,8 5,8

Offentliga 
utemiljöer 196,6 214,5 17,9

Stadsutveckling 25,6 6,8 -18,8

Skötsel 
anläggning -1,6 0 -1,6

Arbetsmarknad 1,7 1,5 -0,2

Totalt 270,6 3,1

Under året genomfördes en omorganisation vilket medför att jämförelsesiffrorna internt 
inom avdelningarna blir svåra att ta fram. Den stora budgetavvikelsen inom offentliga 
utemiljöer och stadsutveckling hänförs till kapitalkostnader, där budgeten är hos 
offentliga utemiljöer men utfallet hos stadsutveckling. Inför 2020 är 
kapitalkostnadsbudgeten flyttad till stadsutveckling.
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2.2.1.2 Bruttokostnadsutveckling

 2019 2018 2017

Bruttokostnadsutveckling 
i procent

-4,8% +5,4% +0,1%

Under året har förvaltningen genomfört flera förändringar inom verksamheterna vilket 
resulterat i att bruttokostnaderna sänkts, dock har även intäkterna sänkts jämfört med 
tidigare år. Under 2018 var bruttokostnaderna höga vilket även resulterade i ett 
underskott i årsbokslutet.

2.2.2 Investeringsredovisning

2.2.2.1 Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Bokslut 
2019

Budget 
2019 Avvikelse Utfall 

2016-2019
Budget 

2016-2019 Avvikelse

Inkomster 2,9 0,0 2,9 9,8 0,0 9,8

Utgifter -105,0 -130,0 25,0 -274,7 -356,0 81,3

Netto -102,1 -130,0 27,9 -264,9 -356,0 91,1

Förvaltningens totala investeringsbudget för perioden 2016–2019 uppgår till 356 mkr 
exklusive exploateringsinvesteringar och 499 mkr inklusive exploateringsinvesteringar. 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 ökades förvaltningens 
investeringsram från 324 mkr till 356 mkr.
Investeringsutfallet har under hela planperioden varit lägre än budget, till stor del på 
grund av att flera projekt blev försenade, främst beroende på en ansträngd 
personalbemanning men även på grund av överklagade upphandlingar och långa 
handläggningstider för myndigheters tillståndsprövningar. Det är främst inom 
investeringsområde park och naturområden samt exploatering som flera projekt har 
behövts senareläggas. De enskilt största investeringsprojekten inom budgeten är 
Fossilfritt Göteborg, Brunnsparken och Packhuskajen. De medel som var budgeterade 
inom Trygg vacker stad för 2019 har överförts till investeringsområde park och 
naturområden.
2019 års investeringsutfall uppgår till 154 mkr inklusive exploateringsinvesteringarna. 
Årets största investering är inom investeringsområde park och naturområden. Utfallet 
för hela planperioden uppgår brutto till 275 mkr exklusive exploateringsinvesteringarna, 
vilket är 81 mkr lägre än budget. Arbetet med fossilfritt Göteborg har inte genererat 
investeringar inom park- och naturförvaltningens ansvarsområde.
Upprustningen av Packhuskajen är planerad men kontrakt tecknades inte förrän i slutet 
av 2019 vilket medför att de huvudsakliga kostnaderna för ombyggnaden kommer att 
belasta 2020 års budget. För investeringsperioden 2016-2019 hade förvaltningen 55 mkr 
i budget för Packhuskajen varav 15 mkr har upparbetats. Eftersom hela projektet 
senarelagts finns behov av att föra över resterande 40 mkr i investeringsmedel till 
kommande planperiod då 2020 års investeringsbudget inte har medel för genomförandet 
av hela etapp 1 på Packhuskajen. Etapp 1 budgeteras totalt till 84 mkr varav 29 mkr 
finns budgeterat i 2020 års investeringsbudget, varvid det finns behov av att föra över 
40 mkr i investeringsmedel till kommande planperiod. Orsaken till fördröjningen är en 
komplicerad planeringsprocess, inväntan på besked kring myndighetstillstånd och 
genomförandet av upphandlingen.
Förutom förseningen av Packhuskajen finns några ytterligare investeringsprojekt som 
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förvaltningen budgeterat för och påbörjat men inte kunnat färdigställa av olika 
anledningar. Ängholmsbron 10 mkr, Brunnsparken 4 mkr, Keillers Park 3 mkr och 
Carolus Rex 2 mkr. Sammanlagt har förvaltningen behov av att utöka kommande års 
investeringsbudget med 59 mkr då det inte inryms i investeringsbudgeten som för åren 
2020-2023 uppgår till 370 mkr.
Park- och naturförvaltningens investeringar har en stor betydelse för de offentliga 
rummen i Göteborg. Vissa av investeringarna inom bland annat lekplatser och bad ökar 
tillgängligheten för såväl personer med funktionsnedsättning som barn och äldre. 
Investeringar avseende exempelvis träd och skulpturer bidrar till att bevara skönhet och 
en attraktiv stadsmiljö. Investeringarna i lekplatser är en väsentlig satsning för att skapa 
attraktiva, trygga och stimulerande lekmiljöer för framtiden.

Belopp i mkr Utfall netto Budget

Park och natur -102,1 -130,0

Exploatering -52,1 -73,0

Totalt -154,2 -203,0

Tabellen visar en sammanställning över 2019 års totala investeringsutfall och investeringsbudget, både ordinarie investeringar och 
exploateringsinvesteringar.

Redovisning per område

 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2016-2019 Budget 2016-
2019

Investeringsomr
åde, mnkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink

Parkområden -76,2 1,3 100,0 -183,9 6,7 -238 0

Upprustning av 
lekplatser -20,9 1,6 23,0 -57,5 1,6 -81 0

Trädplanteringar -7,9 0,0 7,0 -23,8 1,5 -28 0

Trygg vacker stad 0 0 0 -9,5 0,0 -9 0

Totalt -105,0 2,9 130,0 0 -274,7 9,8 -356 0

2.2.2.2 Exploateringsinvesteringar

Belopp i mnkr Bokslut 2019 Budget 2019 Utfall 2016-2019 Budget 2016-
2019

Inkomster -0,1 0,9 0

Utgifter -52,0 -73,0 -73,1 -143

Netto -52,1 -73,0 -72,2 -143,0

Exploateringsinvesteringarna för året uppgår till 52 mkr, helårsbudgeten uppgår till 
73 mkr. Arbetet vid Fjärdingsplan och Jubileumsparken torg är årets största projekt. I 
budgetbeslutet för 2018 av kommunfullmäktige finns Jubileumsparken med, med en 
budget på 55 mkr för planperioden. Exploateringsbudgeten ökades via 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 till 143 mkr för planperioden. I 
maj 2019 antog Kommunfullmäktige investeringsbeslut för Jubileumsparken som 
sträcker sig fram till 2023 med en bruttobudget på 347 mkr.
Utfallet för hela planperioden uppgår till 73 mkr. Några projekt såsom Selma Lagerlöfs 
torg och Fjärdingsplan har ett högre utfall än budget, orsaken är främst oförutsedda 
kostnader eller förändringar i planeringen under arbetets fortlöpande. Sett över hela 
planperioden är utfallet 70 mkr lägre än planperiodens budget, orsaken är fördröjningar 
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och senareläggning av flera projekt. Men framförallt att arbetet med Jubileumsparken 
inte genererat så höga investeringsutgifter ännu.
Exploateringsinvesteringarna uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning. 
Investeringarna delas upp i lokala anläggningar, och så kallade 
”generalplaneanläggningar”. Lokala anläggningar är sådana att de till största delen är till 
nytta för de boende och verksamheten i det berörda området. 
”Generalplaneanläggningar” är sådana som gagnar fler invånare än de inom det berörda 
området. Finansieringen av lokala investeringar finansieras i grunden genom så kallade 
gatukostnader och berör allmänplats, som härrör sig från det lokala projektet. 
Generalplankostnaderna kan inte enbart tas ut från det lokala projektet utan finansieras 
även över kommunens budget.
Det är fastighetsnämnden som har uppdraget att samordna och redovisa de andra 
nämndernas behov av investeringar, samt belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd. 
Inför budget 2020 har en förändring genomförts som medfört att även det ekonomiska 
ansvaret  överförts till Fastighetsnämnden. Detta medför att park- och naturnämnden 
inte längre har någon exploateringsbudget att besluta om. Förvaltningen kommer att 
vidarefakturera upparbetade investeringsutgifter för exploateringsprojekt löpande till 
fastighetskontoret som kommer att ha budget och uppföljningsansvaret. Efter 
anläggningens färdigställande kommer anläggningen föras över till park- och 
naturförvaltningen som belastas med kapitalkostnader. Exempelvis gäller detta 
Jubileumsparken.
Staden har ändrat sin investeringsredovisning enligt en rekommendation om 
investeringsinkomster. Det medför att exploateringsanläggningar som förs över från 
fastighetskontoret enbart har investeringsutgifter. Tidigare överfördes även 
investeringsinkomsterna kopplat till exploateringen. Förändringen medför att 
kapitalkostnaderna kommer öka i takt med att nya anläggningar färdigställs och det blir 
angeläget framöver att säkerställa att förvaltningen får ekonomisk kompensation för 
dessa ökade kostnader. En rutinbeskrivning kommer tas fram i samråd med 
fastighetskontoret för hur förändringen ska hanteras.

Redovisning per exploateringsprojekt

 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2016-2019 Budget 2016-
2019

Exploateringspro
jekt, mnkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink

Utbyggda 
bostadsområden 
IB514

-1,8 0,0 -0,5 0
-2,4 0,0 -2,0 0

Decenniumplan 
IB212 -0,4 -0,3 0 0 -0,5 0,0 -2 0

Fiskebäcksvägen 
Bmss IB283 -0,3 0,0 -0,6 0,0 -1 0

Norr om 
Askimsviken 
IB199

-0,6 0,0 -0,8 0,0 -2 0

Selma Lagerlöfs 
torg - parken 
IB495

-7,4 0,0 -0,6
-18,5 0,0 -10 0

Guldmyntsgatan 
IB202 -3,1 0,0 -3,1 0,0 0

Fjärdingsplan -17,6 0,5 -18,8 0,5 -7 0
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 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2016-2019 Budget 2016-
2019

(IB460)

Ärlegatan nedre 
(IB1053) -0,6 0,0 -0,6 0,0 0

Jubileumsparken 
(IB299) -14,9 -0,2 -47,5 -22,4 0,3 -55 0

Plejadgatan 
(IB246) -0,2 0,0 -0,2 0,0 -3 0

Lillhagsparken 
(IB498) -0,1 0,0 -8 -0,1 0,0 -8 0

Ulfsparregatan 
(IB253) 0,0 0,0 -0,1 0,0 -29 0

Östra Kålltorp 
(IB265) 0,0 0,0 -3 0,0 0,0 -6 0

Rambergsvallen 
(IB453) -5,1 0,0 -5,1 0,0 0

Adventsvägen 
IB1029 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0

Skara Bostäder 
IB4189 0,0 0,0 -6,9 -7,0 0

Flatåsparken 
(IB173) -7,0 0

Övrigt -4,5 -2 0

Totalt -52,0 -0,1 -73,0 0,0 -73,1 0,9 -143,0 0,0

2.2.2.3 Projektuppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Packhuskajen etapp 1
Park och naturförvaltningen ansvarar för flera av stadens kajer, däribland den drygt 600 
meter långa Packhuskajen. Denna började anläggas på 1860-talet och är således närmare 
150 år gammal och är nu i behov av en omfattande upprustning. Under 
investeringsperioden 2016-2019 planerade förvaltningen påbörja upprustning av en 
första etapp av kajen på ca 150 m. Planeringen för detta projekt inledes under hösten 
2017 med målsättningen att en första etapp av byggnationen kunde genomföras under 
2019 under förutsättning att alla nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Kontrakt för 
upprustningen upprättades i slutet av 2019, merparten av kostnaderna kommer belasta 
2020 års budget vilket medför att årets utfall är lågt. Eftersom hela projektet senarelagts 
finns behov av att föra över 40 mkr i investeringsmedel till kommande planperiod då 
2020 års investeringsbudget inte har medel för genomförandet av hela etapp 1 på 
Packhuskajen. Etapp 1 budgeteras totalt till 84 mkr varav 29 mkr finns budgeterat i 
2020 års investeringsbudget, varvid det finns behov av att föra över 40 mkr i 
investeringsmedel till kommande planperiod. Orsaken till fördröjningen är en 
komplicerad planeringsprocess, inväntan på besked kring myndighetstillstånd och 
genomförandet av upphandlingen.
Jubileumsparken
Jubileumsparken är en del av Älvstadsarbetet samt stadens arbete inför 400-årsjubileet. 
Målet för parken i sin helhet är att vara en urban grön stadspark för hela staden där alla 
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kan känna sig välkomna att möta vattnet i Frihamnen. Planering för den framtida 
Jubileumsparken pågår och är ett nära samarbete mellan park- och naturförvaltningen 
och stadsbyggnadskontoret som håller i detaljplanearbetet och Älvstrandsbolaget som 
idag äger marken. Eftersom staden vill inviga en första etapp till 2021 pågår även 
planeringen för genomförandet av den första etappen parallellt med detaljplanearbetet. 
Viktiga punkter för genomförandet är investeringsbeslutet och antagande av detaljplaner 
samt planering för en framtida hållbar drift av parken.
I budgetbeslutet för 2018 av kommunfullmäktige ingår Jubileumsparken med en budget 
på 55 mkr för planperioden. Exploateringsbudgeten ökades via kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i november 2018 till 143 mkr för planperioden. I maj 2019 antog 
Kommunfullmäktige investeringsbeslut för Jubileumsparken som sträcker sig fram till 
2023 med en bruttobudget på 347 mkr. Inför 2020 kommer stadens 
exploateringsinvesteringar att hanteras av fastighetsnämnden så park- och 
naturnämnden kommer inte framöver ha någon exploateringsbudget Dock kommer 
exploateringsinvesteringarna fortsatt hanteras av förvaltningen men vidarefaktureras 
löpande till fastighetskontoret.

 Ack. utfall Total 
projektprognos Projektbudget

Projekt
KF-
beslutat 
(ja/nej)

Ink Utg Ink Utg Ink Utg Slutår

Packhuskajen etapp 1 nej 15 84 84 2020

Jubileumsparken/Frihamnen ja 175 347 175 347 2023

2.3 Värdering av eget kapital

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av eget kapital på cirka fem procent av 
bruttoomslutningen. Detta skulle innebära 25 mkr, vilket är i nivå med 
Kommunstyrelsens beslut om eget kapital vid en omsättning mellan 500-750 mkr.
Skälen till att förvaltningen behöver ett eget kapital är;
- Ogynnsamt väder vintertid kan innebära underskott ett enskilt år på uppemot 15 mkr 
vilket innebär att ett eget kapital kan behövas för att täcka detta underskott.
- Göteborgs stads planeringsarbete inför extrema väderhändelser i framtiden visar på 
behovet av en högre beredskap för bland annat stormar, skred och översvämningar som 
ofta ger omfattande skador på förvaltningens anläggningar.
- Sammanslagningen med verksamheter från före detta Gatubolaget kan på sikt innebära 
att intäkterna kommer att variera över åren. Detta innebär en ökad risk om man utgår 
från 5 % med ca 8 mkr till totalt 25 mkr.
- Oljesaneringsansvaret; förvaltningen har ansvar för oljesanering när oljan når land. 
Kostnader i samband med oljesanering som överstiger självrisken på 5 mkr kan ersättas 
av staten.
- I det egna kapitalet ingår 143 tkr som hänförs till Keillers Park.
Nivån på det egna kapitalet uppgick vid ingången av 2019 till 22,4 mkr. 2019 års 
resultat uppgår till 3,1 mkr för förvaltningen, vilket medför att det egna kapitalet i 
bokslutet uppgår till 25,5 mkr. Förvaltningen föreslår en återredovisning av det egna 
kapitalet på 0,5 mkr till Kommunstyrelsen, vilket medför att nämndens egna kapital 
därefter blir 25 mkr som är den övre nivån enligt Kommunstyrelsen.
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2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr 2019 2018 2017

Lönekostnad exkl 
arvoden 163 085 171 731 166 529

Arbetad tid 
(årsarbetare) 412,7 448 446

Lönekostnad per 
årsarbetare 395 383 373

Lönekostnaderna har minskat med 8 652 tkr mellan 2019 och 2018, ett skäl till detta är 
den organisationsutveckling som har skett inom förvaltningen och effektivisering inom 
bl a avdelningen skötsel och anläggning. Antalet årsarbetare har sjunkit med 12 under 
året.
 

Antal dec-19 dec-18 Förändring

Tillsvidareanställda 
heltid

340 347 -7

Tidsbegränsat 
anställda heltid

19 36 -17

Totalt 359 383 -24

Antalet anställda har minskat med 7 tillsvidareanställda under året och 17 
tidsbegränsade anställda, vilket innebär en minskning med 24 anställda under året.
 

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Utveckling av sjukfrånvaro
Under 2019 så har sjukfrånvaron minskat 0,2% för de tillsvidareanställda och 2,7% för 
visstidsanställda, sammanlagt 0,5 procent.

Anställningsform
Ack 
sjuk % 
Nov 
2017

Ack 
sjuk % 
Nov 
2018

Ack 
sjuk % 
Nov 
2019

Förändring 
tot föreg år

1-
14 
dgr

15- 
dgr

15-
90 
dgr

91-
180 
dgr

181-
365 
dgr

366- 
dgr

Alla 6,2 7,5 7 -0,5 -0,2 -0,3 0,2 -0,2 -0,6 0,3

Tillsvidare 6,5 7,6 7,4 -0,2 0,1 -0,3 0,2 0 -0,8 0,3

Tidsbegränsad 4,8 6,8 4,1 -2,7 -1,7 -1 -0,1 -0,9 0

..,.
Utveckling av projekt, organisation och uppdrag
Göteborg befinner sig i den mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Projektet 
"Kompetensförsörjning tillsammans" syfte är att visa bredden och mängden av 
intressanta uppdrag som finns för att bättre kunna attrahera projektledare, ingenjörer 
m.fl. Förvaltningens HR-avdelning har därför kunnat genom projektet få tillgång till bl 
a inspirationskvällar, stödmaterial, information kring lönebildning mellan 
förvaltningarna, överblick över förmåner mellan förvaltningarna samt samarbeten kring 
mässor och sociala medier.
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Under 2019 fattade förvaltningsledningen beslut utifrån organisationsutvecklingen att 
förändra organisationen bl. a. för HR-avdelningen. Förändringen har inneburit att HR- 
avdelningen och kommunikationsavdelningen har slagits samman och leds av en 
gemensam HR- och kommunikationschef. Förändring har lett till att man kunnat 
förstärka HR- och kommunikationsavdelningen med en HR-specialisttjänst med 
inriktning rekrytering.
Under slutet av våren 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om programmet för 
attraktiv arbetsgivare för Göteborgs Stad som omfattar samtliga nämnder och styrelser. 
Under hösten har arbetet startats upp på stadsledningskontoret och i förvaltningen har 
ett arbete påbörjats med att identifiera nuvarande aktiviteter som görs inom 
programmets tre mål: Vi är stolta över den nytta vi gör för dem vi är till för, vi har ett 
hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas och vi attraherar behåller och 
utvecklar medarbetare.
 

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 
kommunfullmäktiges budget

Uppdrag till nämnd/styrelse Välj Status -
 enligt anvisning Kommentar - enligt anvisning

 Idrotts- och föreningsnämnden 
uppdras att - samordna arbetet 
tillsammans med Park- och 
naturnämnden, Fastighetsnämnden 
och Byggnadsnämnden ta fram en 
uppdaterad utvecklingsplan för 
ridsporten

Från 2016

riktas till Idrotts- och föreningsnämnden 
samt Park och naturnämnden

 Avslutad

Park- och naturnämnden har 2019-03-
18 yttrat sig till idrotts- och 
föreningsnämnden över Göteborgs 
stads plan för ridsport 2019-2023. 
Planen godkändes av idrotts- och 
föreningsnämnden i juni och har 
skickats vidare till 
stadsledningskontoret för vidare beslut.

 Park- och naturnämnden uppdras 
att - ta fram en övergripande plan för 
sopsortering och återvinning i 
stadens parker

Från 2017

riktas till Park- och naturnämnden

 Avslutad Förvaltningen arbetar för att 
återvinningen i stadsmiljö ska öka och 
sopsorteringsstationer har placerats ut 
på evenemang och särskilt 
nedskräpade platser under 
sommarsäsongen. Förvaltningen 
föreslår att detta uppdrag från och med 
nu övergår till  Avfallsplan 2030 med 
tillhörande handlingsplaner.

 Park- och naturnämnden får i 
uppdrag att följa upp Göteborgs 
Stads friluftsprograms 
måluppfyllelse två gånger under 
2018–2025

Riktas till Park och naturnämnden

 Ej påbörjad

Uppföljning av friluftsprogrammets 
måluppfyllelse har inte varit aktuell 
ännu utan den första uppföljningen 
kommer att ske tidigast 2020-2021.

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Förvaltningen arbetar systematiskt uppföljningsuppdraget på nämndens mål och 
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uppdrag. Vidare har förvaltningen påbörjat ett arbete med systematiskt riskarbete utifrån 
stadens rekommenderade arbetssätt med god ordning avseende intern styrning och 
kontroll.
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av intern kontrollplan. Den interna 
kontrollplanen bygger på de risker som finns i verksamheterna, riskerna är bedömda 
utifrån sannolikhet och konsekvens. De processer med störst risk sammanställs till en 
plan som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med dessa.
Under året har förvaltningen arbetat in huvudprocessens delar, planera, bygga, sköta, 
aktivera samt arbetsmarknad, i all uppföljning och i budgetarbetet. Detta innebär ett mer 
processinriktat arbetssätt.  En arbetsgrupp bestående av utvecklingsledarna från 
respektive avdelning samt representant från verksamhetsstyrning arbetar gemensamt 
med utveckling av uppföljningsarbetet samt med processkartläggningarna. Genom att 
arbeta med processkartläggning är förvaltningen övertygad om att styrning, kvalitet och 
effektivitet blir bättre samt att  processkartläggningen ger en god bild av hur samarbete 
och samverkan sker både inom och utom förvaltningen.
Intern kontrollplan för förvaltningen har bland annat fokus på kompetensförsörjningen 
och attraktiv arbetsgivare (arbetsmiljö), samtidigt som förvaltningens styrka är 
medarbetarnas kompetens och engagemang. För att utveckla och stärka dessa områden 
har förvaltningen bland annat arbetat med en partsammansatt grupp (HR, chefer och 
fackliga representanter). Gruppen har tagit fram aktiviteter för utveckla arbetsmiljön, 
samt rutiner för hur verksamheterna ska arbeta. I staden pågår ett samarbete utifrån en 
strategisk kompetensförsörjning för vissa speciellt svårrekryterade yrkeskategorier, 
förvaltningen deltar i detta samarbetet. Aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning 
och attraktiv arbetsgivare kommer att fortsätta genomföras under nästa år. 
Förvaltningen har även under 2018 prioriterat att utifrån riskanalys arbeta med "risk och 
säkerhet i anslutning till våra anläggningar". Detta arbete kommer fortsätta under 
kommande år. Styrkan är att förvaltningen nogsamt dokumenterar, genom besiktningar 
av lekplatser och badplatser. Under 2019 kommer stadens lekplatser att besiktigas en 
gång per år, vilket är en ytterligare höjning av säkerhetsarbetet.
 
 

2.6.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Förvaltningen inhämtar kund- och medborgarsynpunkter från flera olika forum och 
ärendehanteringssystem. Kontaktcenter förmedlar synpunkter som medborgare lämnat 
in, utförarverksamheten har avstämningar med kunder och dialoger förs med 
medborgare i olika typer av ärenden.
Inkommande synpunkter behandlas och arbetas beroende på förvaltningens bedömning 
därefter in i förvaltningens ordinarie verksamhet.

2.6.3 Sponsring

2013 upprättades ett femårigt sponsoravtal med Göteborg Energi AB gällande laddning 
av elbåt för renhållning av kanalerna inom innerstaden i Göteborg. Sponsorns åtagande 
är att uppföra, bibehålla och bekosta en laddstation samt bekosta den el som behövs till 
båten Renström. Förvaltningens åtagande är att bekosta, uppföra och bibehålla skyltar 
och informationsmaterial i anslutning till laddstolpen.
2017 upprättades ett fyraårigt avtal med Bostadsbolaget avseende finansiering av en 
bemannad lekplats i Hammarparken. Bemanningen organiseras i samverkan med SDF 
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Angered.
Under 2018 och 2019 har inga sponsringsavtal upprättats.

2.6.4 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

 
Förvaltningen bedömer att det finns projekt kopplat till gröna investeringar inom 
investeringsområdena Utveckling av park och naturområden samt Träd. Gröna 
investeringar är kopplat till stadens upplåning och finanshantering.
Förvaltningen gör bedömningen att merparten av investeringsutfallet inom de båda 
investeringsområdena är kopplat till gröna obligationer.
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar

3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att 
erbjuda praktikplatser och olika former av 
sommarjobb till unga

Ja

Park- och naturnämnden ges i uppdrag att 
uppdatera Göteborgs Stads återvinningspolicy för 
papperskorgar

Nej, Uppdraget tas om hand i ny avfallsplan
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4 Nyckeltalsredovisning

 Utfall 2019 Budget/målvärde 
2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016

De vi är till för

Antal besök i 
Trädgårdsföreningen 1 726 502 1 610 000 1 643000 1 713 000

Antal besök i Palmhuset 361 739 325 000 307 000 299 000

Antal anställda 
arbetstagare inom OSA 148 174 175 145

Antal anställda 
arbetstagare inom 
Gröna introduktionsjobb

31 28 32

Genomsnittlig 
beläggning inom 
arbetsmarknad

89 % 100 % 87 %

Andel arbetstagare till 
arbete 22 % 20 % 42 % 21 % 24 %

Antal arbetstagare till 
arbete 10 25 12 25

Verksamhet/ 
Processer

Antal 
beredskapsutryckningar 
i funktionsunderhållet

187 164 100 110

Antal öppna ärende i 
City Works mer än 4 
veckor

42 27

Andel avslutade projekt 
där det hållits slutmöte 55 % 90 %

Green Card, 
registrerade ärenden 6 817 5 669 5 667

Medarbetare/ Personal

HME 71 70 71

HME chefer 79 77 84

Nöjd medarbetarindex 54 51 59

Nöjd ledarindex 57 59 66

Kommunikationsindex, 
chefer 60 73 75

Sjukfrånvaro % 7,5 % 6,2 % 4,9

Miljö

Totalt antal 
kemikalieprodukter 
registrerade i Chemsoft

506 387 530

Antal kemikalier som 
innehåller 
utfasningsämnen, 
hormonstörande ämnen 
eller prioriterade 
riskminskningsämnenen

228 146 204

Antal ej godkända 
produkter 50 32

Procent av produkter 31 27
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 Utfall 2019 Budget/målvärde 
2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016

som innehåller 
allergiframkallande 
ämnen

Genomsnittligt antal 
körda mil per fordon 
och år

737 682

Procentuell andel 
arbetsplatser med 
utsortering av matavfall, 
pappersförpackningar, 
plastförpackningar, 
metallförpackningar, 
ofärgat och färgat glas

30 %

Ekonomi/ägare

Resultat efter finansiella 
poster 3128 497 -2568 77 2115

Nettokostnad +3,4 % 5,1 % 7,9 % 3,0 % 8,7 %

Bruttokostnad -4,8 % 2,2 % 5,3 % 0,1 % 7,6 %

Eget kapital 25562 22432 22432 25146 27222
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5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Helårsresultatet summeras till ett överskott på +3,1 miljoner kronor. Förvaltningen har 
till stor del lyckats vända den negativa kostnadsutvecklingen som förra året resulterade i 
ett helårsunderskott och som främst kopplades till vinterkostnaderna. Dock är även årets 
kostnader för vinterväghållning högre än intäkterna men andra verksamheter inom 
förvaltningen genererar överskott. Under året har förvaltningens resultat även belastats 
med två stora kostnadsposter för skadestånd. Skadestånden på totalt 5,5 mkr hänförs till 
tvister kring utförda skötseluppdrag samt översvämningsskada i samband med en 
ombyggnation.
Under året har förvaltningen genomfört en omorganisation, vilket bland annat resulterat 
i att två gamla avdelningar slogs ihop och en gammal avdelning delades upp i två nya. 
Redovisningsmässigt medför det att budgetuppföljningen försvåras då 
budgetomföringen gjordes succesivt under året. Helårsbudgeten är inte förändrad men 
fördelningen mellan avdelningarna försvåras och skapar stora budgetavvikelser främst 
inom administrationen, stadsutveckling och offentliga utemiljöer. Den stora 
budgetavvikelsen inom offentliga utemiljöer och stadsutveckling hänförs till 
kapitalkostnader, där budgeten är hos offentliga utemiljöer men utfallet hos 
stadsutveckling. Inför 2020 är alla budgetposter omflyttade och uppföljningen blir då 
enklare och tydligare. Nedan återges de ekonomiska resultaten utifrån den nya 
organisationen.
Stadsutveckling och offentliga utemiljöer redovisar tillsammans ett resultat på -0,9 mkr, 
här ingår numer även Trädgårdsföreningen som organisatoriskt nu återfinns under 
offentliga utemiljöer. Ovan nämnda skadeståndsärenden är kostnadsförda inom 
offentliga utemiljöer. En ansträngd bemanningssituation har resulterat i att vissa projekt 
senarelagts, verksamheten har haft kostnadshöjningar inom skötsel och underhåll men 
även högre upplåtelseintäkter.
Skötsel anläggning, tidigare utförare Rents (renhållning och vinterväghållning) och 
utförare Gata/Grönts, resultat är -1,6 mkr vilket till stor del beror på höga 
vinterkostnader i början av året samt ett nytt och mer kostsamt vinteravtal. 
Verksamheten har genomfört flera åtgärder under året som har genererat lägre 
kostnader. Under året har verksamheten arbetat med två relativt stora högar av 
sopmassor som behövts åtgärdas. Sopmassorna innehåller olika typer av material som 
samlats upp när staden städats, både i år men även från tidigare år. Materialet sorteras 
och fördelas i brännbart, deponering och återanvändning. Kostnaderna för hanteringen 
är lägre än vad man först beräknat eftersom mer material än tidigare beräknats kan 
återanvändas. Kostnaderna för hanteringen av sopmassorna har belastat anslaget för rent 
och snyggt Göteborg.
Anläggningssidan har haft bra produktion och god orderingång under hela året, dock har 
vädret medfört ett visst produktionsbortfall. Projektens omfattning och omsättning 
varierar, några projekt har behövt arbetas om vilket genererat fördyringar. Under året 
har verksamheten arbetat med flera stora projekt, exempelvis Selma Lagerlöfs Torg och 
flera gång och cykelvägar.
Inom administrationen redovisar flera ansvar ett positivt resultat, främst är det anslaget 
för bemannad lek, rent och snyggt Göteborg, vakanser och lägre IT kostnader än 
budgeterat som bidrar till resultatet. Galaxens lekplats har ett överskott som hänförs 
främst till svårigheterna att lösa praktiska frågor såsom tillgången till marken. De 
förvaltningsgemensamma posterna redovisar ett överskott, lägre semesterlöneskuld än 
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beräknat är orsaken. I samband med omorganisationen överfördes anslaget för rent och 
snyggt Göteborg samt bemannad lek till offentliga utemiljöer. Totalt uppgår 
helårsresultatet till +5,5 mkr för administrationen och +0,3 mkr 
förvaltningsgemensamma posterna.
Arbetsmarknads helårsresultat är något lägre än budget. Ökade kostnader för 
utbildningsinsatser och vaccinationer är främsta orsaken.
I resultaträkningen framgår att intäkterna har minskat med 44 mkr till 438 mkr och 
kostnaderna har minskat med 35 mkr till 697 mkr. Försäljningsvolymen till 
Trafikkontoret har minskat med 32 mkr främst beroende på minskade vinterintäkter och 
färre anläggningsuppdrag. Kostnadsminskningen är främst inom köp av entreprenader 
och tjänster samt övriga verksamhetskostnader. Kommunbidraget har ökat med 14 mkr, 
under året har kompletteringsbudget för BoStad 2021 erhållits.
Balansomslutningen uppgår till 187 mkr vilket medför en ökning med 12 mkr jämfört 
med föregående år, orsakad främst av ökade anläggningstillgångar. Soliditeten är 
oförändrad på 13 %. Eget kapital ökar till 25,5 mkr eftersom årets resultat var positivt 
med 3,1 mkr. Varvid nämnden föreslår en återredovisning till Kommunstyrelsen på 
0,5 mkr. Trygg vacker stads verksamhet upphörde i slutet av 2018, och har därför inget 
utfall under 2019 i balans eller resultaträkningen.
Investeringarna uppgår till 154 mkr inklusive exploateringsinvesteringarna, vilket är 
relativt hög investeringsvolym men ändå 49 mkr lägre än årets budget. Orsaken till det 
budgetavvikelsen är främst att flera projekt har blivit försenade, bland annat beroende 
på en ansträngd personalbemanning men även på grund av överklagade upphandlingar 
och att man inväntar besked om vilka myndighetsbeslut som krävs. Exempelvis har 
investeringarna kring packhuskajen startat först i slutet av 2019.

5.2 Resultaträkning

Se bifogad fil.

5.3 Balansräkning

Se bifogad fil.

5.4 Finansieringsanalys

Se bifogad fil.
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6 Fördjupning till nämnden

6.1 Fakta om park- och natur

Park och naturområdesareal 12 054 ha

Parkmark per inv, kvm 40

Naturområdesareal per inv, kvm 110

Vattenområdesareal per inv, kvm 40

Belagda ytor (tusental kvm) 1 500

Klippt gräsmatta (tusental kvm) 3 943

Antal badplatser i egen regi 24

Antal lekplatser 278

Antal statyer och skulpturer 170

Antal träd som sköts kontinuerligt 12 600

Antal parkplaner, summerade 15

Antal sociotopkartor summerade 21

Försäljning egen regi av utföraravdelningen per 
sista december, mkr 468

till Trafikkontoret 296

till park och naturförvaltningen 72

till övriga 100

6.2 Gemensamma uppdrag för de planerande nämnderna

6.2.1 Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande 
stadsutveckling och trafiklösning ska prioriteras. Arbetet måste 
ske förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam 
planeringsorganisation.

Projektet Dag Hammarskjöldstaden är samlingsnamnet för all planering som är en följd 
av prövningen att omvandla leden till en befolkad stadsdel. En gemensam 
planeringsorganisation finns för projektet Dag Hammarskjöldstaden med bemanning 
från fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och 
trafikkontoret.
En gemensam målbild och vision har tagits fram av den förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp som bildats. Delprojektet Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för 
Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden har varit ute på samråd under våren 
2019. Nu pågår arbetet med att ta hand om inkomna synpunkter och bearbeta förslaget.
Arbetet med planeringen av Dag Hammarskjölds boulevard är omfattande och kommer 
att pågå under många år med olika utredningar och planarbeten. Just nu pågår 
detaljplaner vid Olof Asklunds gata där såväl bostäder som nya parkmiljöer ska byggas 
framöver.
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6.2.2 Markanvisningsplan och startplan skall samverkas än mer mellan 
de fyra nämnderna, för att uppnå stadens mål med 
stadsutvecklingen. Hur varje projekt bidrar till Göteborgs Stads 
bostadspolitiska mål ska också redovisas i startplan och 
markanvisningsplan.

Markanvisningsplanen och startplanen är fastighetskontorets respektive 
stadsbyggnadskontorets verktyg för att styra och koordinera igångsättandet av nya 
bostadsbyggnadsprojekt. Park- och naturförvaltningen har under året deltagit i berörda 
arbetsgrupper och styrgrupper för att ta fram en startplan över vilka detaljplaner som är 
möjliga att starta under 2020 utifrån de stadsutvecklande förvaltningarnas tillgängliga 
resurser. Utifrån en begränsad tillgång på personalresurser kommer park- och 
naturförvaltningen att behöva prioritera vilka av dessa planer som man kan delta aktivt 
i.

6.2.3 Samarbetet inom staden och med cityaktörerna om utvecklingen av 
Brunnsparken ska gå vidare för trygghet, framkomlighet och 
parkupplevelse.

Under 2018 har förvaltningen tagit fram en ny gestaltning för Brunnsparken för att 
utveckla denna centrala plats. Målsättningen har varit att Brunnsparken ska bli en 
ljusare, grönare och en mer välkomnande plats.
En upphandling av byggnationen genomfördes i början av 2019. Några mindre 
förberedande arbeten genomfördes också under våren och försommaren, bland annat 
flyttades toaletten i Brunnsparken till en ny permanent placering i Azaleadalen i 
Slottsskogen. Själva upprustningen av Brunnsparken inleddes i augusti och har pågått 
under hela hösten och kommer att avslutas under våren 2020.
Förvaltningen håller även på att utreda vilken typ av kiosk- eller cafébyggnad som kan 
bli aktuell i parken efter upprustningen samt om en ny offentlig toalett kan placeras på 
Gustav Adolfs Torg framöver. Under kommande år kommer det även bli aktuellt att 
förbereda för en upprustning av kanalmurarna i Stora Hamnkanalen och Norra 
Hamnkanalen i samverkan med trafikkontoret vilket påverkar även kanalmurarna vid 
Brunnsparken.

6.2.4 Slottsskogens entré vid Linnéplatsen behöver tydligare utformning 
samtidigt som den påverkas av stora investeringsprojekt i staden. 
Förvaltningen ska utreda hur en upprustning av entrén ska ske.

Att förstärka Slottsskogens yttre gräns och återskapa tydliga entréer är ett angeläget 
delmål i Slottsskogens utvecklingsplan som antogs av park- och naturnämnden under 
2018. Förvaltningen har under 2018-2019 arbetat med att rusta upp flera av 
Slottsskogens övriga entréer, bland annat vid lekplatsen Plikta vid Vegagatan och vid 
Dalens lekfält vid Slottsskogsgatan.
Entrén vid Linnéplatsen är den viktigaste och största av entréerna till Slottsskogen, både 
nu och historiskt. Förvaltningen har därför under 2019 inlett ett översiktligt 
gestaltningsarbete som ska ge förslag hur denna plats kan utvecklas och rustas upp. 
Detta gestaltningsarbete kommer att bli färdigt i början av 2020 och utmynna i möjliga 
investeringsförslag på kort och lång sikt.
Parallellt med detta arbete bevakar förvaltningen det pågående planeringsarbetet för den 
så kallade Lindholmsförbindelsens som är en ny spårvägsförbindelse från Lindholmen 
via Stigbergstorget till Linnéplatsen. Hur denna spårvägsförbindelse ansluter till 
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Linnéplatsen kommer att få en stor betydelse för utformningen av samtliga vistelseytor i 
entréområdet till Slottsskogen.

6.3 Uppföljning av miljöarbetet

Förvaltningen har haft en extern revision av sitt ledningssystem Miljödiplomering under 
sommaren 2019. Resultatet blev fyra avvikelser med krav på åtgärder för diplomering. 
Dessa har förvaltningen svarat på och förvaltningen har då uppnått omdiplomering. 
Avvikelser för brist inom miljöutbildning och brist på avvikelse-/förbättringsrutiner har 
omhändertagits under hösten 2019. Inför revisionen analyserade förvaltningen sin 
största miljöpåverkan och tog beslut om en ny miljöplan med mål, åtgärder och 
nyckeltal att följa.
Förvaltningen har inlett flera samarbeten med andra delar av staden, näringslivet och 
akademin som syftar till effektivare skötsel och ökad elektrifiering av våra 
arbetsmaskiner.
Trädgårdsföreningen är första testytan inom testbädden Hållbara Smarta Parker. Där 
testas automatiserad gräsklippning, uppkopplade maskiner och sensorer för mer 
behovsstyrd skötsel. Slottsskogen är näst på tur att kartlägga nuvarande maskinpark och 
ta hjälp av sensorer för att gå mot ökad behovsstyrning.
Förvaltningen är även med i samarbetet ElectriCity (Electric worksite) i ett projekt som 
handlar om att testa elektrifierade större och mindre arbetsmaskiner för att hitta nya 
tekniska lösningar och arbetssätt. Förvaltningen hoppas kunna testa nya maskiner med 
början 2020.
För att i framtiden kunna öka andelen elektrifierade arbetsmaskiner är förvaltningen 
även med i projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser som samordnas av BRG 
och syftar på att ta fram nytt underlag i upphandlingar genom branschdialog.
Under hösten 2019 har bolag och förvaltningar inom staden som upplåter mark för 
evenemang och/eller har egna diskuterat hur avfallet och miljöpåverkan kan minska vid 
evenemang. Förvaltningen har varit drivande i denna grupp och drivit frågan att ställa 
samma krav på arrangörer vid evenemang, som tydligt styr mot minskat avfall och 
miljöpåverkan.
Förvaltningen har också gått igenom statusen för åtgärder som vi är ansvariga för enligt 
stadens handlingsplan för miljön. Av de 27 åtgärder vi är direkt ansvariga för är 6 
stycken ej påbörjade, 13 är pågående och 8 är klara.
Inom kemikalieområdet, som är ett prioriterat område, pågår arbetet med att ta fram 
förslag till ny inköps- och hanteringsrutin, säkerställa att berörd personal får 
utbildningar och hälsoundersökningar. Produktmässigt ligger fokus på att börja minska 
antalet av de farligaste kemikalierna som idag används inom vår verksamhet.



Balansräkning
Belopp i tkr.

BALANSRÄKNING Periodens utfall Periodens utfall Not

2019-12-31

2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark 132 132

Verksamhetsfastigheter 5 908 3 666

Publika fastigheter 539 396 471 430

Byggnader 0 0

Pågående nyanläggningar 125 444 71 814

Maskiner och tekniska anläggningar 55 69

Inventarier verktyg och installationer 0 0

Fordon 0 0

Summa Anläggningstillgångar 670 936 547 112 7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och lager 2 205 2 129 8

Kundfordringar 11 880 21 556 9

Övriga kortfristiga fordringar -531 844 -508 548

Förutbetalda övriga kostnader 2 008 819

Upplupna övriga intäkter 19 873 22 425

Kassa, bank och koncernkonto 12 206 89 621

Summa Omsättningstillgångar -483 672 -371 998

Summa Tillgångar 187 264 175 114

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 22 433 25 146

Bokslutspost -146

Årets resultat Park och natur 3 128 -2 568

Årets resultat Trygg vacker stad 1

Summa Eget kapital 25 561 22 433 10

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Avsatt till pensioner

Övriga avsättningar 1 416 1 595 11

Övrig långfristiga skulder 7 813 1 890

Kommunskuld 0 0 12

Summa långfristiga skulder 9 229 3 485

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 81 054 89 173 13

Utgående moms 880 0

Personalens avg.o löneavdrag 3

Övriga  kortfristiga skulder 15 602 15 685

Upplupna personalkostnader 14 601 15 872 14

Övriga interimsskulder 40 334 28 466 15

Summa Kortfristiga skulder 152 474 149 196

Summa Eget kapital och skulder 187 264 175 114



FINANSIERINGSANALYS
Belopp i tkr

FINANSIERINGSANALYS 2019-12-31 Periodens utfall

2019-12-31

Likvida medel vid årets början 89 621

INTERNT TILLFÖRDA MEDEL

Resultat före avskrivningar 46 090 

Finansnetto -7 745 

Övriga likviditetspåverkande poster i RR

SUMMA INTERNT TILLFÖRDA MEDEL 38 345 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökn(+)/minskn(-) av kortfristiga skulder 3 278 

Ökn(-)/minskn(+) av kortfristiga fordringar 34 337 

Ökn(-)/minskn(+) av förråd och lager -76 

SUMMA FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 37 539 

NETTOFINANSIERING AV VERKSAMHETEN 75 884 

LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING, INVESTERING M M

Markanläggningar 154 203   

Byggnader

Transport

Maskiner och tekniska anläggningar

Inventarier verktyg och installationer

Övriga anläggningstillgångar

Överföring anläggningar 4 840 

SUMMA LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING 159 043 

SUMMA KAPITALBEHOV/TILLSKOTT -83 159 

LÅNGFRISTIG FINANSIERING

Bokslutspost (justering eget kapital) ökn(+)/minskn(-)

Ökning långfristiga skulder ökn(+)/minskn(-) 5 744 

Ökning kommunskuld ökn(+)/minskn(-) 0 

Pensionskuld (fordran) ökn(-)/minskn(+)

Försålda anläggningstillgångar (+)

SUMMA LÅNGFRISTIG FINANSIERING 5 744 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -77 415 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 12 206 



Resultaträkning
Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING 2019-12-31 Periodens utfall Periodens utfall Not

2019-12-31 2018-12-31

Taxor, avgifter och ersättningar  429  210

Hyror och arrende  14 461  15 985

Bidrag  2 839  14 806

Försäljning av verksamheter o entrep..  417 079  447 039

Övriga intäkter  3 064  3 917

Vinster vid försäljning av anl.tillgångar

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER  437 872  481 957 1

Löner, ersättningar och förmåner - 163 690 - 172 531

Sociala avgifter o pensionskostnader - 62 755 - 66 289

SUMMA PERSONALKOSTNADER - 226 445 - 238 820

Entreprenader och köp av verksamhet - 232 682 - 237 416 2

Lokal- och markhyror - 15 781 - 18 440 3

Fastighetskostnader och fastighetsentrep.. - 37 931 - 42 247

Energi - 7 742 - 9 964

Transportmedel - 25 422 - 30 562

Övriga verksamhetskostnader - 116 376 - 125 458 4

Förluster vid försäljning av anl.tillgångar

SUMMA ÖVR. VERKSAMHETSKOSTNADER - 435 934 - 464 087

Avskrivningar - 35 217 - 29 510

SUMMA AVSKRIVNINGAR - 35 217 - 29 510

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER NETTO - 259 724 - 250 460

Kommunbidrag  268 497  235 800

Kommunbidrag-tillägg / Utvecklingsfond  2 100  20 300

SUMMA KOMMUNBIDRAG  270 597  256 100 5

Ränteintäkter  0 6

Övriga finansiella intäkter  10  15

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER  10  15

Räntekostnader - 7 740 - 8 195

Övriga finansiella kostnader - 15 - 29

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER - 7 755 - 8 224

RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER  3 128 - 2 568

ÅRETS RESULTAT  3 128 - 2 568



REDOVISNINGSPRINCIPER/NOTANTECKNINGAR

GEMENSAM HUVUDBOK FÖR GÖTEBORGS KOMMUN

Göteborgs kommun har sedan 2009 en gemensam huvudbok.

FÖRRÅD OCH LAGER

Förråd och lager har värderats till det lägsta av verkligt värde eller anskaffningsvärde

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar

AVSKRIVNINGAR

Park- och  naturförvaltningen införde 2017 komponentavskrivning. 
Komponentavskrivning medför att anläggningen delas upp i komponenter som sedan 
skrivs av med olika avskrivningslängd. 
Förvaltningen har huvudsakligen två komponenter där gränsdragningen är om åtgärden
genomförts över eller under jord. Över jord skrivs av med 10 år och under jord skrivs av
med 30 år. Schablonmässiga beräkningar utgår från relationen 70/30 dvs 70% av en anläggning
skrivs av på 10 år och 30% på 30 år. Träd skrivs av på 75 år.
Beräkningar visar att förvaltningens avskrivningstakt och avskrivningskostnad kommer öka 
efter införandet av komponentavskrivningar. 

HANTERING AV LIKVIDITET OCH KOMMUNSKULD

Under 2014 ändrade staden sin hantering gällande likviditet och kommunskuld.
Kommunskulden avskaffades och regleringskonton inom gruppen övriga kortfristiga
fordringar infördes. Vilket medför ett negativt saldo på kortfristiga fordringar som 
möter värdet på anläggningstillgångarna.

LEASINGAVTAL MED GÖTEBORGS STADS LEASING AB

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 13.2 ska leasingavtal klassificeras som finansiellt om de 
ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförts till leasingtagaren. 
Så är fallet avseende leasingavtal med Göteborgs Stads Leasing AB. 

Detta innebär att den redovisning som sker i nämnderna där kostnader bokförs direkt mot resultaträkningen som leasingavgifter
(som om det vore operativ leasing) måste justeras kommuncentralt för att Göteborgs Stad ska leva upp till rekommendationen.
På Kommuncentrala poster, N900, krediteras därför konto leasingavgift för att istället belasta konton för ränta och avskrivning.
På balansräkningen redovisas leasinginnehav som tillgångar och skulder. Ingen justering görs på de enskilda förvaltningarna. 

TIDREDOVISNING INVESTERINGSPROJEKT

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation kan personalkostnader för viss del av personalen som arbetar 
med investeringsprojekt påföras investeringsutgiften och belasta investeringsbudgeten. Under 2018 började förvaltningen
arbeta efter rekommendationen och har under 2019 fortsatt att utveckla arbetet med tidredovisning för investeringsprojekt.

UPPSTÄLLNING RESULTATRÄKNING

Staden har ändrat kontogrupperna i resultaträkningen, vilket medför att vissa konton nu återfinns i en annan
kontogrupp än föregående år. Jämförelsetalen är ändrade utifrån den nya redovisningen.



N O T A N T E C K N I N G A R
(Alla poster är upptagna i tkr. om inte annat anges)

Minskning N136 Utfördes ej 2019 Trygghetsskapande åtgärder i Positivparken, med fokus på risk och säkerhet.
Minskning B341  2018 faktura på 2,3 mkr parkbyggnation Färjenäsparken
Ökning B392 Gbg Frihamn AB beror på delfinansiering av Kvillepiren
N399  Trygg o Vacker avslutad minskar intäkter med 21 mkr
N560 inget större proj 2019,  2018 anläggningsarbete på Kvibergs ängar 
Ökning N200 Fastighetsnämnden beror på fler större exploateringsprojekt  
Minskning N400 Trafikkontoret beror på minskade vinterintäkter och färre anläggningsprojekt på Gata
N300 Åtgärder för Kvillepiren och Begin EU-Proj 

NOT 1 INTÄKTER

B450 Göteborgs Stads Parkerings AB 16 557 17 749
B410 Bostads AB Poseidon           552 500
B600 Hantverks- & Industrihus i Göt 6 582 6 818
B860 Göteborg & co träffpunkt 1 987 2 274
B150 Göteborg spårvägar AB 152 111
B430 Göteborgs stads bostad ab     1 612 1 586
B433 Förvaltnings ab göteborgslokaler 304 170
B500 Göteborgs hamn ab             748 786
B705 Göteborg stad lesaing AB 188 170
B110 Göteborg Energi AB            660 722
B390 N Älvstranden Utveck AB 256 31
B111 Göteborg Energi Nät AB        984 353
B350 Got event AB 92 93
B420 Familjebostäder i göteborg ab 20 49
B398 Torphuset Fastighet AB             2 372 2 795
B392 Gbg Frihamns AB 634 186
B341 Eriksbergs förvaltn ab 594 3 193
B153 Gs buss ab               402 482
B770 Grefab 18 0

Övr. kommunala bolag 34 714  23 38 091  

N400 Trafiknämnden                 269 661 301 205
N900 Finansförvaltningen 165
N010 Kommunledning (stadskansliet) 21 345
N300 Byggnadsnämnden 1 277 21 202
N230 Lokalnämnden 23 635 23 958
N200 Fastighetsnämnden (egen verksa 44 174 25 131
N625 Vuxenutbildningsnämnden 11 263 11 169
N560 Kretslopp och Vatten 4 046 10 728
N393 Idrotts- och föreningsförvaltn 941 991
N131 SDF Angered 5 105
N690 Kulturnämnden 52 3
N133 SDF Örgryte Härlanda 6 5
N610 Utbildningsnämnden 53 0
N135 SDF Majorna Linné 1 2
N136 SDF Askim Frölunda Högsbo 8 1 003
N137 SDF Västra Göteborg 12 0
N138 SDF Västra Hisingen 5 20
N139 SDF Lundby 126 20
N800 Miljöförvaltningen 2 470

Övr.Nämnder 355 288  106 396 628  

XXXX Extern 47 870  47 238  
Total 437 872  481 957  

2019 2018



NOT 2 ENTREPRENADER OCH KÖP AV VERKSAMHET

I externa kostnader utgör köp av entreprenörer för skötsel av grönområden, evenemang samt köp av
entreprenad från traktor- och lastbilsentreprenörer ca 105 mkr, varav lastbilsentreprenörer står för ca 13 mkr.
Entreprenörerna är ca 85 till antalet och de flesta är kontrakterade enbart för vinterperioden.
Köp av entreprenörer för anläggningsentreprenader uppgår till ca 101 mkr.
N060 Intraservice är inköp av kommungemensamma IT- och adm. tjänster.

2019 2018
B110 Göteborg energi ab -40 -220
B705 Göteborg leasing AB -15 -116
B733 Renova Miljö AB -544 -1 765
B860 Göteborg o Co träffpunkt ab -297 -360

Övriga kom. bolag -312 -667
N043 Konsument och medborgarservice -1 725 -1 507
N400 Trafiknämnden                 -950 -1 251
N131 SDF Angered -1 500 -1 483
N134 Sdf centrum -952 -1 002
N135 Sdf majorna-linné -2 119 -2 261
N136 SDF Askim Frölunda Högsbo -1 592 -1 619
N137 SDF Västra Göteborg -1 338 -1 340
N138 SDF Västra Hisingen -1 565 -1 647
N560 Kretsloppsnämnden             -834 -1 210
N060 Intraservice -8 642 -7 623

Övr.Nämnder -1 508 -1 050
XXXX Extern -208 749 -212 295
Total -232 682   -237 416   

NOT 3 LOKAL- OCH MARKHYROR

Lokaler hyrs bl.a. av Higab, Idrott o föreningsförvaltningen, Fastighetskontoret, Fastighets AB Balder,
Hantverkslokaler i Gbg, Zetterqvist fastigheter AB och Göteborgs Frihamn AB. 

NOT 4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

I de övriga kostnaderna ingår kostnader för bl.a. inköp av anläggnings och underhållsmaterial, 
itkommunikation, licenser, bevakning, tele,försäkringar, leasing av maskiner o hyra av fordon m.m.

NOT 5 KOMMUNBIDRAG

2019 2018

Kommunbidrag 268 497   235 800   
BoStad2021 2 100   2 100   
Ökade skötselytor 2 000   
Naturreservat 1 500   
Kvilledalen 1 200   
Förändrat personalomkostnadspålägg 1 000   
Enkelt avhjälpta hinder 12 500   

Total 270 597   256 100   

NOT 6 RÄNTEINTÄKTER KOMMUNKONTO

2010 ändrades principer för beräkning av internränta. Ingen ränta utgår på tillgångar i form av 
likvida medel, ej heller på eget kapital. 



NOT 7 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BOKFÖRT VÄRDE IB 132   471 431   3 666   71 814   69   0   0   547 112   
INVESTERAT NETTO (+) 0   97 244   3 326   53 631   0   0   0   154 201   
SÅLT/UTRANGERAT(-) 0   
ÖVERFÖRD ANL.(+) 4 840   4 840   
PLANAVSKRIVNING(-) -34 119   -1 084   0   -14   0   0   -35 217   
BOKFÖRT VÄRDE 132   539 396   5 908   125 445   55   0   0   670 936   

Investeringsprojekt 2019 2018 2017 2016 2015
UTBYTE, PLANTERING AV TRÄD 7 918   8 210   6 237   5 141   5 659   
PARKER 74 940   37 034   36 064   15 665   22 461   
FRILUFTSBADEN 
LEKPLATSER 19 258   15 158   21 442   8 266   13 858   
SLOTTSSKOGEN 
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 
EXPLOATERINGSINVESTERING 52 085   17 819   11 572   2 337   686   
TRYGG OCH VACKER 5 100   1 151   3 282   3 002   
Total 154 201   83 321   76 466   34 692   45 666   

NOT 8 LAGER OCH FÖRRÅD

Förrådsvärdet per den 31 december redovisas nedan. 

2019 2018
*  Förråd Anläggning 2 205   2 129   
TOTAL 2 205   2 129   

KUNDFORDRINGAR
NOT 9

Minskningen av kundfordringarna beror främst på att förra årets höga kundfordringar mot Trafikkontoret
inte längre finns kvar.

EGET KAPITAL
NOT 10 2019 2018

Ingående eget kapital 22 433   25 146   
Årets resultat Park och natur -146   
Årets resultat Trygg vacker stad 3 128   -2 568   
Justering EK 1   
Utgående eget kapital 25 561   22 433   

I samband med Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019 avslutades
Trygg vacker stads verksamhet under 2019.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
NOT 11

Övriga avsättningar består av skuld till en person som skadats vid halkolycka.

KOMMUNSKULD 
NOT 12

Under 2014 ändrade staden sin hantering gällande likviditet och kommunskuld.
Kommunskulden avskaffades och regleringskonton inom gruppen övriga kortfristiga
fordringar infördes. Vilket medför ett negativt saldo på kortfristiga fordringar som 
möter värdet på anläggningstillgångarna.

Fordon TOTALMark
Markanlägg

./publika 
Byggnader

Pågående 
Arbete

Maskiner o 
tekniska anl.

Inventarier, 
Verktyg



LEVERANTÖRSSKULDER, KORTFRISTIGA SKULDER LEV/KUNDRESKONTRA
NOT 13

Minskningen av leverantörsskulderna beror främst på färre
ankomstregistrerade leverantörfakturor jämfört med föregående år.

UPPLUPNA PERSONALKOSTNADER
NOT 14

Semesterlöneskuld 8,7 Mkr, upplupna löner och övertid 1,9 Mkr samt sociala avgifter
4 Mkr. Upplupna personalkostnader har minskat med 1,2 mkr vilket främst beror på
minskningen av semesterlöneskulden.

ÖVRIGA INTERIMSSKULDER
NOT 15

Upplupna övriga kostnader. Består av uppbokade kostnader från förvaltningens verksamheter
samt pågående arbeten inom skötselanläggning på 19 Mkr. Ökningen beror på stadens 
förändrade tidplan då leverantörsreskontran stänger tidigare än föregående år.

STÄLLDA PANTER Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER Inga


