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-  Bilaga 1 

1 Arkivnämndens verksamhetsnominering 

inför 2021 

1.1 Förslag till beslut 

Arkivnämnden översänder tjänsteutlåtandet till SLK för att bifogas 

budgetunderlaget. 

1.2 Sammanfattning 

Stadens budgetprocess har förändrats under 2019 inför budget 2020 – 2022. Nytt 
inför arbetet med budget 2021 – 2023 är att kommunfullmäktige beslutat om att: 

” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 
arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 
utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna 
verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen ska 
överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 
stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 
budgetunderlaget som presenteras i maj månad.”  
 
Enligt de riktlinjer som Stadsledningskontoret lämnat till stadens förvaltningar ska 
bland annat följande ingångsvärden beaktas vid utarbetandet med 
verksamhetsnomineringarna. 
 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag. I 
det fall frågan handlar om andra nämnder, skall samverkan med dem ske, 
innan nomineringen genomförs. 

• Staden står, likt kommunsverige i övrigt, inför utmaningar med avseende 
på kompetensförsörjning och finansiering. Det innebär att det årliga 
budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska 
ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka förutsättningarna att 
göra detta behöver hela organisation bidra med att lämna förslag på hur 
detta kan ske. Respektive nämnd behöver då bidra med vad nämnden ser 
kan förändras i nämndens uppdrag. 

 
 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-14 

Diarienummer AN-01133/20 

 

 

 

 

 

Handläggare: Mats Buskas 

Telefon: 031-701 50 22 

E-post: mats.buskas@arkivnamnden 
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• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, 
nämndens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget kring nämndens 
uppdrag bör framgå. 

• Hur arbetar nämnden idag med effektiviseringar? Vilka 
effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter till 
digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och 
allt för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Den centrala 
budgetprocessen innehåller väldigt mycket material att ta till sig. Det 
innebär att det är önskvärt att vara kortfattad så långt det går. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder 
verksamhetnominering till kommunstyrelsen för att bifogas 
Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs stad. 

 

Då Arkivnämnden är en gemensam nämnd med Västra Götalandsregionen kan inte 

Göteborgs Stad ensidigt besluta om verksamhetens inriktning och ambitionsnivå. 

Sedan 2015 har årliga budgetavstämningar mellan huvudmännen tillsammans med 

Arkivnämnden genomförts. Någon sådan avstämning har inte varit möjlig att få till 

stånd de senaste två åren. 

1.3 Ärendet 

Arkivnämnden är en relativt liten myndighet med god kostnadskontroll och ett 

relativt stort eget kapital. Den osäkerhet som finns i såväl verksamhetsmässigt som 

i ekonomiskt hänseende avser utvecklingen ett system för bevarande av 

elektroniskt material. Detta utvecklingsarbete har under 2020 stoppats upp då 

avropet via ramavtal överprövats. Det är i nuläget oklart när Förvaltningsrätten 

kommer avgöra målet. 

Arkivnämnden har för 2020 hemställt om att få nyttja upp till 4 mnkr av det egna 

kapitalet för bland annat engångskostnader i samband med inköpet. För det fall 

inköpet av legala skäl inte kan slutföras under 2020 kommer dessa 

engångskostnader att belasta 2021. Dessa kostnader inryms inte i nuvarande 

ekonomiska ram för nämnden.  

Arkivnämnden gör bedömningen att nuvarande nivå på kommun- respektive 

regionbidrag inrymmer nuvarande verksamhet samt ökade driftskostnader för ett 

system för bevarande och eventuella kostnader av engångskaraktär med anledning 

av detta under 2021 kan täckas av nämndens egna kapital. Arkivnämnden kommer 

i så fall återkomma med en hemställan om nyttjande av eget kapital till 

Kommunstyrelsen för 2021. 

 

Mats Buskas 

Avdelningschef 

 

Birgitta Torgén 

Förvaltningschef 
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1 Sammanfattning 
Denna verksamhetsnominering är en del av det underlag som ingår i det ärende 

som kommer att överlämnas till kommunstyrelsen för utarbetande av stadens 

budget 2021-2023. I redogörelsen har stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av 

byggnadsnämnden, sammanställt ett antal frågor och områden som kan vara 

föremål för ställningstagande och prioritering i anslutning till utarbetande av 

förslag till budget för verksamhetsåret 2021. 

I arbetet med att ta fram underlag för arbetet med 2021 års budget har 

stadsbyggnadskontoret kommit fram till tänkbara och möjliga inriktningar enligt 

nedan. 

• Byggnadsnämndens uppdrag enligt reglementet är ändamålsenligt. En ökad 

effektivitet i verksamheten skulle kunna uppnås om nämndens ansvar, 

mandat och roll tydliggörs. En ökad koncentration av planeringsresurserna 

inom stadsutveckling i en nämnd skulle effektivisera och optimera 

planeringen av det framtida Göteborg. 

 

• Ett tydligt fokus på grunduppdraget bidrar till att säkerställa måluppfyllelse 

och leveranser. Ett tydligt fokus på grunduppdraget bidrar till att 

säkerställa måluppfyllelse och leveranser. En tydlig gemensam prioritering 

av mål för verksamheten för berörda nämnder inom 

stadsutvecklingsområdet skulle möjliggöra en effektiv framdrift av 

verksamheten. Samverkansprojekt behöver initieras politiskt samt 

prioriteras och resurssättas på ett sådant sätt att samsyn om mål råder samt 

att finansiering av resurser säkerställs. Förändrad inriktning på delar av 

byggnadsnämndens verksamhet förutsätter att anpassad lagstiftning finns 

på plats. 

 

• De ekonomiska konsekvenser som uppstår till följd av en hastig nedgång i 

konjunkturen kommer att behöva hanteras som en kommunrisk. 

Nettokostnaden för 2021 bedöms i huvudsak vara densamma som 

innevarande år. Reservation utfärdas dock för nedgång i konjunkturen. 

 

• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt 

kostnadskrävande och det kan ta några år innan det är möjligt att räkna 

hem effekterna. Kommuncentrala finansieringsinitiativ för enskilda 

verksamheter kan behövas. 

 

• Byggnadsnämnden gör inte anspråk på kommuncentrala medel för 

verksamhetsåret 2021 för arbetet med BoStad2021. Däremot behöver 

kommuncentrala medel avsättas, i syfte att säkra stadens samlade framdrift 

i arbetet med Älvstaden och Sverigeförhandlingen. Kommuncentrala 

medel behöver också avsättas för arbete som ligger inom stadens 

ansvarsområde avseende klimatanpassningsåtgärder. Regelbunden dialog 

mellan stat och kommun i dessa frågor är nödvändig. 
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2 Bakgrund 
Denna verksamhetsnominering ingår i det underlag som överlämnas till 

kommunstyrelsen för utarbetande av stadens budget 2021-2023. I redogörelsen har 

stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av byggnadsnämnden, sammanställt ett antal 

områden som kan vara föremål för ställningstagande i det politiska budgetarbetet 

för verksamhetsåret 2021. Förvaltningen har valt att göra kortfattade redogörelser i 

underlaget i syfte att tydligt nominera områden som kan vara relevanta för 

kommande budgetarbete. Förvaltningen kan vid behov ge kompletterande och 

fördjupad information i anslutning till kommande budgetprocess. 

Vid tidpunkten för utarbetandet av detta underlag befinner sig Göteborg, Sverige, 

Europa och resten av världen i en tid av svåra prövningar till följd av spridningen 

av Coronaviruset/Covid-19. I nuläget är det svårt att överblicka den samlade 

omfattningen till följd av viruset och dess konsekvenser i olika avseenden. Mot 

denna bakgrund har förvaltningen valt att inte försöka sig på att beskriva särskilda 

förhållanden med avseende på virusets effekter utan ser det som rimligt att dess 

omfattning och konsekvenser för stadens verksamheter hanteras i särskild ordning. 

För flertalet verksamheter är de negativa konsekvenser som kan komma att uppstå 

av allt att döma att betrakta som kommunövergripande risker som kräver 

kommuncentral hantering. 
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3 Nämndens uppdrag 
Reglemente och grunduppdrag 

Enligt det reglemente som reglerar byggnadsnämndens uppdrag framgår att 

ändamålet för verksamheten är följande: 

Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och 

vatten. Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen 

för Göteborg. 

Av reglementet i övrigt framgår vad som är nämndens verksamhetsområde och 

uppgifter och inom vilka områden nämnden träder i kommunfullmäktiges ställe. 

Förvaltningen anser att reglementet ligger i linje med byggnadsnämndens 

verksamhet och ser inget behov av att justera aktuellt uppdrag. Dock kan det vara 

önskvärt att i förtydliga byggnadsnämndens ansvar, mandat och roll inom 

stadsutvecklingen då det finns många aktörer, såväl inom som utom staden, som 

gör anspråk på att ha tolkningsföreträde i frågor som rör stadsplaneringen. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Byggnadsnämnden anser att uppdraget enligt reglementet är ändamålsenligt men 

att ökad effektivitet i verksamhet och leveranser skulle kunna nås om 

byggnadsnämndens ansvar, mandat och roll tydliggöras. 

Tillkommande mål och uppdrag 

Sedan några år tillbaka har byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret i allt 

högre grad betonat vikten av att säkerställa leveranser inom grunduppdraget. I detta 

arbete är det viktigt att åstadkomma fokus på uppgiften och att resurser nyttjas 

effektivt. 

En omständighet som till del kan påverka leveranser inom nämndens grunduppdrag 

är tillkommande uppdrag som byggnadsnämnden förväntas hantera. Uppdrag som 

saknar finansiering, stöd i lagstiftning eller har svag koppling till nämndens 

grunduppdrag, tar resurser i anspråk från kärnverksamheten och riskerar att 

påverka måluppfyllelsen negativt. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Ett tydligt fokus på grunduppdraget bidrar till att säkerställa måluppfyllelse och 

leveranser inom den ordinarie verksamheten. 

Utveckling av grunduppdrag 

Det finns en stark förväntan på förenklingar av regelsystemet inom plan- och 

bygglagen (PBL) som bland annat medför en ökad exploatörsmedverkan, snabbare 

detaljplaner och enklare byggregler. Det är svårt att se att förändringar i 

lagstiftningen kommer att vara på plats under planeringsperioden t o m 2023. 

Förutsättningar för en förändrad inriktning av verksamheten kommer därför, 

baserad på gällande lagstiftning, att vara begränsad under de närmaste åren. 

En annan faktor som medför att handläggning av ärenden drar ut på tiden och 

ibland försvåras är en ökad komplexitet i plan- och byggfrågor med ett omfattande 

och ibland motstridigt regelverk. Därtill medför förtätning i redan bebyggd miljö 

ett ökat behov av dialog med berörda sakägare. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Önskan om förändrad inriktning på verksamheten kräver i vissa fall att 
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lagstiftningen först anpassas. 

Styrning av samverkan med bäring på grunduppdraget 

I vissa frågor behöver flera verksamheter i staden arbeta tillsammans för att nå 

framdrift. I de fall sådan samverkan och samordning sker på politiskt initiativ finns 

det många gånger tillkommande finansiering för arbetet. Det har blivit allt 

vanligare att stadens förvaltningar förväntas samverka i större frågor där det saknas 

särskild finansiering vilket medför att arbete ska rymmas inom ekonomisk ram. 

Inte sällan leder detta till att leveranser inom grunduppdraget i övrigt behöver stå 

tillbaka. Exempel på denna typ av samverkan utgörs av portföljkontor, 

kommunikationssamverkan, tillhandahållande av resurser i centralt arbete kring 

specifika frågor. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Större samverkansprojekt behöver initieras politiskt, prioriteras och resurssättas på 

sådant sätt att samsyn om mål med arbetet råder samt att finansiering av resurser 

säkerställs. 



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  6 (9) 

Byggnadsnämnden  

 2020-05-11 

4 Förutsättningar i förhållande 
till budget 2020 
Konjunkturläge och ekonomisk utveckling 

Stadsbyggnadskontorets verksamhet är i huvudsak dimensionerad efter den 

efterfrågan som rådande konjunkturläge medfört de senaste åren tillsammans med 

den politiska ambitionsnivå som varit aktuell för stadsutvecklingen i Göteborg. Ett 

försämrat konjunkturläge skulle medföra förändrade förutsättningar jämfört med 

budget 2020. Ännu är det inte möjligt att avgöra vilka ekonomiska konsekvenser 

byggnadsnämnden och staden har att hantera med anledning av Covid-19. Mot 

bakgrund av att två tredjedelar av nämndens kostnader avser personal är 

verksamhetens möjlighet till omställning på kort sikt begränsad. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

De ekonomiska konsekvenser som uppstår till följd av en hastig nedgång i 

konjunkturen kommer att behöva hanteras som en kommunrisk. 
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5 Effektivisering av 
verksamheten 
Ökad framdrift inom stadsutvecklingsområdet 

Om staden ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt för de som bor och verkar i staden 

behöver samarbete och samverkan mellan stadens olika verksamheter fungera på 

ett bra sätt. Det är viktigt att rätt frågor kan diskuteras i rätt sammanhang och i rätt 

tid. I arbetet utgör dialogen ett viktigt arbetsverktyg. Detta gäller för såväl nämnder 

som för förvaltningar. Det är viktigt att byggnadsnämnden kan göra balanserade 

avvägningar mellan olika intressen som ibland står i konflikt med varandra. En 

tydlig gemensam prioritering av mål för verksamheten i kommunfullmäktiges 

budget för berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet skulle möjliggöra en 

effektiv framdrift av verksamheten. 

Mot bakgrund av att samverkan kring vissa frågor är en kritisk faktor för 

utvecklingen av staden skulle en nämndstruktur i enlighet med genomförd 

facknämndsöversyn påverka planeringen av staden på ett gynnsamt sätt. Att samla 

all typ av planering med tillhörande planeringsresurser under en nämnd skulle öka 

möjligheten att göra balanserade avvägningar och prioriteringar i 

stadsutvecklingsarbetet. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

En tydlig gemensam prioritering av mål för verksamheten i kommunfullmäktiges 

budget för berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet skulle möjliggöra en 

effektiv framdrift av verksamheten. En ökad koncentration av planeringsresurserna 

inom stadsutvecklingsuppdraget, genom att samla planeringsresurser i en nämnd, 

skulle effektivisera och optimera planeringen av det framtida Göteborg. 

Digitalisering 

Offentlig verksamhet står inför stora utmaningar och förändringar i omvärlden. 

Dessa utmaningar måste adresseras genom smartare och effektivare processer 

vilket i sin tur kräver ny förmåga och kompetens av staden. Det krävs också 

utvecklat samarbete inom staden och mellan förvaltningar och bolag. Nya tjänster 

baserade på bättre strukturerad information behövs. För att åstadkomma detta krävs 

investeringar i ett omfattande arbete med att formulera behov, strukturera data och 

utveckla tjänster. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt 

kostnadskrävande och det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem 

effekterna. 

Det pågår sedan några år många digitaliseringsinitiativ från nationellt håll som 

påverkar byggnadsnämndens verksamhet i form av regeringsuppdrag via statliga 

myndigheter, lagkrav med mera. Dessa initiativ behöver tas omhand. Ett exempel 

är kravet på digitala detaljplaner. Den pågående utvecklingen i omvärlden hanteras 

idag genom att staden aktivt bidrar i förarbeten, pilotprojekt och remisser för att på 

så sätt påverka utvecklingen i rätt riktning. Denna utveckling pågår och förväntas 

öka och påverkar stadsbyggnadskontorets alla verksamheter. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och 

det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem effekterna. Kommuncentrala 

finansieringsinitiativ för enskilda verksamheter kan behövas. 
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6 Ekonomiska överväganden 
Finansiering av nämndens nuvarande verksamhet 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att finansieringen av byggnadsnämndens 

verksamhet, med utgångspunkt i reglemente och stadens budget, i huvudsak är 

tillfredsställande. Även om nämndens ekonomi varit ansträngd under flera år har 

det varit möjligt att med hög kostnadsmedvetenhet, god kostnadskontroll och aktiv 

styrning åstadkomma en ekonomi i balans över tid. 

Mot bakgrund av nämndens beslut i februari månad om ny taxekonstruktion 

bedöms nämndens avgiftsfinansiering öka gradvis under den kommande 

budgetperioden samt ytterligare några år därefter. Detta under förutsättning att 

förslag till ny taxa beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att 

verksamhetsvolymen är oförändrad. En ny taxa med ökad kostnadstäckning 

kommer på kort sikt förhoppningsvis möjliggöra viss omfördelning av resurser för 

nämndens verksamhet, t ex inom tillsyn, och på lång sikt ett minskat behov av 

kommunbidragsfinansiering av verksamheten. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Det är alltför tidigt att beräkna den ekonomiska effekten av ny taxekonstruktion för 

2021. Nettokostnaden för 2021 bedöms i huvudsak vara densamma som 

innevarande år. Reservation utfärdas dock för nedgång i konjunkturen. 

Kommuncentrala medel för BoStad2021 

Under flera år har byggnadsnämnden erhållit kommuncentrala medel för att 

finansiera delar av planeringsarbetet med jubileumsprojektet BoStad2021. För 

2020 gjorde förvaltningen bedömningen att inga kommuncentrala medel behövde 

tillföras byggnadsnämnden för projektet då detta befinner sig ett 

genomförandeskede där utförda tjänster finansieras genom gällande taxa. För 2021 

gör stadsbyggnadskontoret samma bedömning vilket innebär att inga 

kommuncentrala medel behöver tillföras nämnden för detta ändamål. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Byggnadsnämnden gör inte anspråk på kommuncentrala medel för verksamhetsåret 

2021 för arbetet med BoStad2021. 

Resurser för Vision Älvstaden och Sverigeförhandlingen 

Sedan ett antal år tillbaka har stadsbyggnadskontoret haft en betydande roll i 

arbetet med Vision Älvstaden där resurser från olika delar av förvaltningen varit 

sysselsatta i arbetet. Planering av objekten i Sverigeförhandlingen har engagerat 

stadsbyggnadskontoret i ökande omfattning sedan två års tid. Det detaljplanarbete 

som utförs inom Älvstaden och Sverigeförhandlingen finansieras med planavgifter. 

Det projektövergripande arbetet i Älvstaden saknar dock avgiftsfinansiering och 

har behövt finansieras genom nämndens ordinarie kommunbidrag. Detta har 

medfört att delar av nämndens grunduppdrag behövt prioriteras ner för att 

säkerställa finansieringen av Vision Älvstaden i den del arbetet utförts av 

stadsbyggnadskontoret. I planeringen av Sverigeförhandlingens objekt har det 

framförallt handlat om planeringsinsatser i tidigt skede som saknar 

avgiftsfinansiering och som har behövt finansieras/bemannas genom nämndens 

ordinarie kommunbidrag. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Kommuncentrala medel behöver avsättas, i syfte att säkra stadens samlade 
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framdrift i arbetet med Älvstaden och Sverigeförhandlingen, för att undvika 

nedprioritering av övriga leveranser inom grunduppdraget. Jfr tidigare avsättningar 

för BoStad2021. 

Resurser för klimatanpassning 

Stadsbyggnadskontoret har under flera års tid varit drivande i kommunens 

klimatanpassningsarbete utifrån att frågan har varit och fortsatt är av stor vikt för 

att kunna möjliggöra pågående och kommande planering, särskilt inom Älvstaden. 

Förvaltningen ser vidare att klimatanpassning av staden inte enbart kan ske genom 

pågående planering utan måste breddas och även omfatta övriga tekniska 

förvaltningars investeringar och ansvarsområden. I linje med flera viktiga beslut 

från kommunstyrelsen för att tydliggöra ansvar och utveckla samordningen inom 

staden så behöver personella och utredningsresurser finnas tillgängliga för att 

kunna delta och stödja det samordnade klimatanpassningsarbetet inom staden. 

Framgång i arbetet med klimatanpassningar förutsätter att resurser avsätts vid flera 

förvaltningar inom staden. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 

Kommuncentrala medel avsätts för arbete som ligger inom stadens ansvarsområde. 

Regelbunden dialog mellan stat och kommun kommer att vara fortsatt nödvändig. 



 

Verksamhetsnomineringar inför 
budget 2021-2023 

Fastighetsnämnden 
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1 Inledning/ anvisning 

Enligt stadens nya riktlinjer ska nämnden fatta beslut om så kallade 

verksamhetsnomineringar enligt anvisningen: 

” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete 

med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april 

månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in 

till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

 

Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder verksamhetnominering till 

kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs 

stad. 

  

Nomineringarna är indelade i tre olika kategorier enligt:  

1. Generella förutsättningar 

a. Finansieringsförutsättningar 

b. Hantering av större tillkommande projekt/uppdrag 

c. Hantering vid överföring av fastigheter 

d. Hantering av investerings- och exploateringsmedel 

2. Nomineringar av verksamhet vars finansiering inte ingår i nämndens ram: 

a. Finansiering av BoStad2021. 

b. Strukturellt underskott för Bol 

c. Behov av budget för trygghetsbostäder 

3. Nomineringar av pågående verksamhet som ingår i nämndens grunduppdrag 

men med nya/ ökade förväntningar/ ambitionsnivåer.  

a. Deltagande i infrastrukturprojekt i Sverigeförhandlingen 

b. Älvkantsskydd 

c. Deltagande i Älvstadenprojekten 

d. Stärkt totalförsvar 
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2 Nomineringar 

 

2.1 Generella förutsättningar 

a. Nämndens finansieringsförutsättningar 

Intäkter från hyres- och arrendeavtal finansierade under 2020 nämndens verksamhet till 

cirka 92 procent. Den resterande delen finansierades genom kommunbidrag. Nämnden 

är således beroende av kommunbidraget för att kunna klara de utmaningar som 

nämnden står inför. 

I budgeten 2020 uppgick kommunbidraget till 33,6 miljoner. Utöver detta fick nämnden 

en budgetpost på 17,4 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för Bosättningslagen 

(BoL), vilket inte motsvarar de prognosticerade kostnaderna på 26 miljoner kronor för 

2020. Tidigare har nämnden erhållit full kostnadstäckning för BoL i samband med 

bokslutsberedningen. Utgångspunkten för nomineringarna nedan är att kostnaderna för 

BoL har full kommuncentral kostnadstäckning, att kommunbidraget är i nivå med 2020 

samt att hyres- och arrendeintäkter fortsatt finansierar nämndens verksamhet i samma 

utsträckning som idag. 

N205 Transfereringar 

Nämnden har också ett särskilt budgetansvar för fastighetsnämnden transfereringar, 

N205 som omfattar bostadsanpassningsbidrag och kommunalt bostadstillägg för 

personer med funktionsnedsättning. För 2020 uppgår budgeten för transfereringar till 68 

miljoner kronor. 

b. Hantering av större tillkommande projekt/uppdrag 

Om det åläggs fastighetsnämnden att hantera tillkommande projekt som kräver stora 

resurser och som inte kan omhändertas inom befintlig budgetram, behöver åtagandet 

följas av full finansiering eller konkreta finansieringsförslag. Ett alternativ är att 

nämnden ges möjlighet att återkomma med förslag till omprioriteringar inom 

verksamheten för att kunna hantera de tillkommande projekten. Exempel på eventuella 

projekt är Arenaprojektet. 

c. Hantering vid överföring av fastigheter 

Inom kommunen samt mellan kommun och bolag sker löpande överföring av fastigheter 

som ett led i att renodla uppdrag. 

Detta innebär en omfattande intern administration. (värdering, förhandling, avtal med 

kunder, beslut, fastighetsförvaltning etc.) 

d. Hantering av investerings- och exploateringsmedel 

Bakgrund/ beskrivning 

Det är i budget 2020 otydligt huruvida budgetutrymmet för investeringar och 

exploatering är låst för respektive år eller om budgeten kan skjutas mellan 

fyraårsperioden. De flesta investerings- och exploateringsprojekten löper över flera år 

och det finns många faktorer som kan påverka när i tiden utgifter och inkomster skall 

bokföras. Dessa faktorer kan vara förskjutningar i tid på grund av överklagan, 

oförutsedda markåtgärder, när i tiden avtal blir klara men även när i tiden leverantörer 

fakturerar. Vad gäller investeringsmedel för förvärv utgör äskade medel per år ett snitt. I 

samband med att äskningen framställs är det ibland omöjligt att förutse om för staden 

viktiga strategiska fastigheter blir tillgängliga på marknaden. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom investeringsekonomin inte är så årsbunden som driftsekonomin är det 

hämmande att låsa planperiodens budget till årliga ramar. En begränsad överföring av 

investeringsmedel mellan enskilda år påverkar inte stadens styrning mot god ekonomisk 

hushållning. Detta då nyckeltalen för exempelvis självfinansieringsgrad baseras på 

rullande tioårsmedel och därmed kan omhänderta vissa justeringar mellan åren, så länge 

inte hanteringen innebär totalt sätt ökade volymer över tid. Utan möjlighet att överföra 

mellan åren finns det risk att nämnderna bygger in ”buffertar” för att kunna omhänderta 

förskjutningar och förseningar, vilket i sin tur riskerar att staden låser upp onödiga 

volymer i investeringsplaneringen. 

2.2 Nomineringar av verksamhet vars finansiering inte ingår i 

nämndens ram: 

a. Finansiering av BoStad2021. 

Bakgrund/ beskrivning 

I kommunfullmäktiges budget har ett antal nämnder i staden fått i uppdrag att 

genomföra projektet BoStad2021 för bostäder. Projekt syftar till att åstadkomma minst 

7 000 färdigställda bostäder till 2021 som en extra satsning utöver ordinarie verksamhet. 

I kommunfullmäktiges budget har sedan 2015 till och med 2020 funnits 

kommuncentralt avsatta medel om 15 miljoner kronor, för att täcka nettokostnader till 

följd av BoStad2021. Berörda förvaltningar förutsätter att medel avsätts centralt för 

fördelning så länge projektet fortgår. Då projekten gått från planering till genomförande 

är behovet om driftsmedel inte längre lika stort som tidigare. För 2020 begärde berörda 

nämnder sammanlagt 7,4 miljoner kronor varav 4,2 miljoner till Fastighetsnämndens 

kostnader. För 2021 beräknas behovet ligga något lägre eller i samma nivå som 2020. 

För Fastighetsnämndens del beräknas driftkostnaderna uppgå till cirka 3,7 miljoner 

kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Berörda förvaltningar förutsätter att medel avsätts centralt för fördelning så länge 

projektet fortgår. 

Nominering Uppskattat behov för 2021 

Bostad2021 3,7 miljoner 

 

a. Strukturellt underskott för Bosättningslagen (Bol) 

Bakgrund/ beskrivning 

Fastighetsnämnden har i samband uppföljningsrapporter och i andra sammanhang lyft 

behovet av en långsiktig finansiering för arbetet med nyanlända. I uppföljningsrapport 

till kommunstyrelsen per augusti 2019 uppskattas kostnaden för kontorets arbete med 

nyanlända nästkommande år (2020) till cirka 25 miljoner kronor. Kostnaden har senare 

justerats till 26,1 miljoner kronor. 

I stadens budget för 2020 har det kommuncentralt avsatts 17,4 miljoner kronor för 

fastighetsnämnden att avropa nettokostnader för avseende arbetet med nyanlända. Detta 

gav i budgetprocessen för 2020 upphov till ett underskott om cirka 8-9 miljoner kronor. 

För att nå en budget i balans fattades bland annat beslut om att minska den budgeterade 

reserven, minska och senarelägga planerat fastighetsunderhåll samt att helt dra in vissa 

rekryteringar. Alternativet att snabbt minska på kostnaderna för nyanlända har varit 
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svårt på grund av ingångna avtal för mellanboenden. Dock finns möjligheter att 

reducera kostnaderna för år 2021. 

För att säkra fastighetsnämndens finansiering för arbetet med nyanlända och övrig 

driftverksamhet som har fått bära underskottet behöver nämnden kompenseras för de 

faktiska nettokostnaderna som nämnden har. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftsunderskott på 8-9 miljoner för 2020. Kostnaderna för mellanboenden bedöms 

kunna halveras under 2021. En uppskattning är att fastighetsnämndens ram behöver 

utökas med 3 miljoner kronor, från 17,4 till 20,4 miljoner kronor, för att täcka 

kostnaderna för 2021. 

Nominering Uppskattat behov 

Strukturellt underskott Bol för 2021  3 Miljoner kronor 

 

b. Behov av budget för trygghetsbostäder 

Bakgrund/ beskrivning 

Sedan 2010 har fastighetsnämnden haft uppdraget att handlägga ansökningar om 

subventioner för trygghetsbostäder. Subventionen är avsedd att bidra till att täcka 

merkostnaden för gemensamhetslokal och trygghetsvärd för fastighetsägaren. 

Fastighetskontoret har tidigare blivit tilldelad budget både i den ordinarie budget-

beredningen och via kompletteringsbudgetar för att ta hänsyn till delårseffekter.   

Fastighetsnämnden har under 2019 tillskrivit kommunstyrelsen om behovet av 

finansiering för att kunna fortsätta att öka antalet trygghetslägenheter i staden. I 

samband med att kommunfullmäktige fastställde nya riktlinjer för subventioner till 

trygghetslägenheter tydliggjordes att någon utökad ram inte kommer att tilldelas 

nämnden för 2020. Finansieringsfrågan för 2021 hänsköts till budgetberedningen. 

Likaså hänsköts förslag om ny målbild och förändrad finansieringsform till 

budgetberedningen. 

Utöver de verksamhetsnomineringar som redovisas i detta dokument kommer 

Fastighetsnämnden, på nämndsammanträdet 2020-04-20, även att ställning till ett 

separat tjänsteutlåtande om trygghetslägenheter; Rapport om trygghetslägenheter samt 

ny målbild (dnr 1902/20). I tjänsteutlåtandet ges en lägesrapport avseende arbetet med 

trygghetslägenheter, förslag till ny målbild för mandatperioden samt äskande om medel 

för 2021 samt förslag till ny finansieringsmodell. Texten nedan är identisk med vad som 

anförs i rapporten. Behoven av medel för 2021 utgår från att föreslagen målbild om 

1000 nya trygghetslägenheter fastställs av kommunstyrelsen. 

 

Ekonomiska konsekvenser  

En grundförutsättning för framdriften av fler trygghetslägenheter är att medel tillförs 

fastighetsnämnden för utbetalning av subventioner. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 

2020-02-20 har det tydliggjorts att fastighetsnämnden inte tilldelas en utökad ram för 

2020. Nedanstående text beskriver behoven av medel från 2021 och framåt. 

Den föreslagna målbilden om att 1000 nya trygghetsbostäder ska beviljas under 

mandatperioden medför att staden förbinder sig att betala ytterligare totalt 12 miljoner 

kronor per år efter 2022, om samtliga beviljade trygghetsbostäder är i drift. 
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Tillsammans med redan beviljade lägenheter kommer totalt cirka 1830 lägenheter att ha 

beviljats subvention när mandatperioden är slut, vilket motsvarar knappt 22 miljoner 

kronor per år efter 2022. Till detta tillkommer även kostnader för startsubventionen 

(engångskostnad) på drygt 2,3 miljoner kronor per år under 2021 och 2022. En större 

del av kostnaden för startsubventionen kan täckas av den halvårseffekt som följer av att 

nya beviljade lägenheter sprids ut under året, beroende på när trygghetsboendet tas i 

drift. Budgetutrymmet kan därför komma att behöva justeras något inför varje nytt 

budgetår. För att täcka kostnaderna som följer av den utökade målbilden beräknas 

fastighetsnämnden behöva tillföras 4,2 miljoner kronor i budget till 2021, ytterligare 4,3 

miljoner kronor till budget 2022 och slutligen 0,5 miljoner kronor till 2023 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

Antal nya lägenheter 150 120 365 365 0 

Antal beviljade lägenheter totalt  980 1100 1465 1830 1830 

Behov utökat budgetutrymme 
subvention (miljoner kronor) 

Täcks av 
befintlig budget 

Täcks av 
befintlig budget 

4,2 4,3 0,5 

Behov utökat budgetutrymme 
startsubvention (miljoner 
kronor) 

Täcks av 
befintlig budget 

Täcks av 
befintlig budget 

Täcks av 
halvårs-
effekt 

Täcks av 
halvårs-
effekt 

- 

Budget, exklusive 
administration (miljoner kronor) 

12,9 12,9 17,1 21,4 21,9 

Tabell 1 - Antal lägenheter och behov av budgetutrymme 2019-2023 

För att undvika behovet av att överbudgetera varje år eller att nämnden saknar tillräcklig 

budget för att kunna bevilja nya subventioner föreslår fastighetskontoret att kostnaderna 

för subventionen hanteras på samma sätt som bostadsanpassningsbidraget. Detta 

innebär att kostnaderna för subventionen hanteras i en separat förvaltning, N205, skilt 

från fastighetsnämndens ordinarie budget. En årlig ram tilldelas och över- / underskott 

regleras i samband med bokslutsberedningen. Förvaltningen kan då löpande under året 

fatta beslut i enlighet med beslutad målbild, utan att invänta budgetbeslut för 

nästkommande år.  En sådan lösning medför att överbudgetering undviks och att 

nämndens utrymme att bevilja nya subventioner säkerställs. Det ökar också 

flexibiliteten för verksamheten som enklare kan fatta beslut om nya subventioner i den 

takt ansökningar kommer in, istället för att behöva skjuta på beslut, eller i vissa fall ge 

avslag, i väntan på tillräckligt budgetutrymme. Det minskar också administrationen 

kring budgetering och uppföljning av subventionen som ökar i takt med att det totala 

antalet beviljade subventioner ökar. 

Nuvarande ram för trygghetsbostäder är totalt 13,4 miljoner kronor, inklusive 500 tusen 

kronor för personalkostnader. Om förslaget att hantera kostnaderna för subventionen i 

en separat förvaltning, N205, går igenom, måste en ramjustering om 12,9 miljoner 

göras. Kostnaderna för personal föreslås ligga kvar inom fastighetsnämndens ordinarie 

förvaltning, N200. 

 

Nominering Uppskattat behov för 2021 

Behov av budget för nya trygghetsbostäder 4,2 Miljoner kronor 
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2.3 Nomineringar av pågående verksamhet som ingår i 

nämndens grunduppdrag men med nya/ ökade 

förväntningar/ ambitionsnivåer.  

Nedan listas ett antal verksamheter där kontoret anser att det kan behövas 

resursförstärkningar och/ eller omprioriteringar av verksamheten inom förvaltningen. 

a. Deltagande i infrastrukturprojekt i Sverigeförhandlingen 

Bakgrund/ beskrivning 

Kontoret arbetar redan idag med flera av de infrastrukturprojekt som är knutna till 

Sverigeförhandlingen, men ser en utökning av arbetsuppgifterna i takt med att projekten 

framskrider och förväntningarna på leverans avseende ekonomi och påverkan på 

exploatering ökar. Deltagandet i infrastrukturprojekten kräver dels att kontoret avsätter 

egna resurser för detta, men även att externa konsulter anlitas i samband med ex 

framtagande av kalkylunderlag och exploateringspåverkan. 

b. Älvkantsskydd 

Bakgrund/ beskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-10 att stadsledningskontoret skall initiera 

samordning av stadens arbete med älvkantsskydd genom att sammankalla berörda 

förvaltningar och bolag till en så kallad huvudmannagrupp älvkantsskydd. Arbetets leds 

och samordnas av stadsledningskontoret, och fastighetskontoret deltar tillsammans med 

övriga tekniska förvaltningar och Älvstranden Utveckling AB i arbetet med utredning 

och planering av kommande Älvkantsskydd. Fastighetskontoret har ett utpekat ansvar 

för att leda två arbetsgrupper; arbetsgrupp finansiering och arbetsgrupp 

fastighetsägaransvar. Dessutom medverkar fastighetskontoret i arbetsgrupp 

utbyggnadsplan. Det är ett viktigt arbete med stor påverkan på stadens totala ekonomi 

och möjlighet att utveckla marken utmed älven. Utöver kontorets egen arbetsinsats kan 

även externt stöd i form av konsultinsatser komma att behövas. 

c. Deltagande i Älvstadenprojekten 

Bakgrund/ beskrivning 

Fastighetsnämnden fick i budget 2020 ett utpekat ansvar för stadens totala 

exploateringsekonomi, detta innebär även ett utökat ansvar för ekonomin i 

Älvstadenprojekten. Det är stora och omfattande projekt, med stor påverkan på stadens 

totala ekonomi, och fastighetskontoret behöver allokera både egna resurser och externa 

konsulter för detta arbete. 

d. Stärkt totalförsvar 

Som en effekt av det stärkta totalförsvar behöver en inventering, bedömning och 

konsekvensbeskrivning göras för de skyddsrum och eventuella övriga platser som 

fastighetskontoret äger som kan bedömas ingå i det stärkta totalförsvaret. 

Fastighetskontorets roll och ansvar som markägare jämte övriga myndigheters roll och 

ansvar behöver även klargöras. 
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Förskolenämnden  

 2020-05-12 

1 Inledning 
Göteborg, likt övriga kommuner i landet, står inför betydande utmaningar gällande 

kompetensförsörjning och finansiering. Budgetarbetet behöver därför adressera 

frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. Men samtidigt som det 

är angeläget att identifiera möjliga effektiviseringar är det också angeläget att peka 

på kostnadsnivån i utgångsläget. 

Redan 2018 låg kostnadsnivån för förskoleverksamheten i Göteborg 200 kr per 

invånare under den så kallade referenskostnaden för gruppen ”större städer” i 

Sverige. Det innebär i praktiken att förskolan i staden kostar ca 120 mkr mindre än 

förväntat under 2020 jämfört med liknande kommuner. I både Stockholm och 

Malmö låg kostnaden istället ett par tusen kr per invånare över förväntad 2018. 

Med referenskostnad menas den kostnadsnivå som kan förväntas givet värdena på 

de strukturella variabler som påverkar det så kallade systemet för 

kommunalekonomisk utjämning. Systemet fördelar pengar till Sveriges kommuner 

och Sveriges landsting för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service 

oberoende av förhållanden som är svåra för kommunen att påverka. Systemet 

finansieras huvudsakligen genom statliga anslag. 

Förskolenämnden vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att 

referenskostnaden för förskola i Göteborg ligger under förväntad, medan den ligger 

över förväntad för grundskola i staden. Förskolan lägger grunden i det livslånga 

lärandet och är numera en viktig del i utbildningssystemet. Varför den ekonomiska 

prioriteringen ser ut som den gör mellan skolformerna i Göteborg bör belysas 

ytterligare inför budget 2021. 

Förskolenämndens verksamhetsnominering  

De områden som lyfts fram i nämndens nominering är framtagna utifrån stadens 

vägledning att identifiera och beskriva väsentligt förändrade förutsättningar i 

förhållande till 2020 års budget kring nämndens uppdrag, lyfta fram pågående eller 

potentiella effektiviseringar inom verksamhetsområdet samt beskriva möjligheter 

till minskad ambition och/eller uppdrag inom verksamhetsområdet. De områden 

som förvaltningen identifierat som förskolenämnden lyfter fram i sin nominering 

är: 

• Kommunfullmäktiges beslut om ny hyresmodell 

• Åtgärda obalans i lokalförsörjningen 

• Digitalisering av placeringsprocessen 

• Verksamhetsspecifika tjänster för förskolan/skolan 

Inom varje område sammanfattas i detta dokument kort syftet till att det lyfts fram 

samt förslag på hantering för att bidra till större effektivitet inom 

förskoleförvaltningen och därigenom Göteborgs Stad som helhet. En mer utförlig 

beskrivning av respektive nominering finns i beslutsunderlaget till denna 

verksamhetsnominering, tjänsteutlåtande med ärendenummer N608-0885/20. 

I samband med Förskolenämndens möte den 22 april beslutade nämnden att bifalla 

yrkande avseende ytterligare en nominering: 

• Åtgärdsplan för samarbete med förskollärarutbildningen i Göteborg 
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Förskolenämnden  

 2020-05-12 

2 Förändrade förutsättningar 

2.1 Verksamhetsnominering: 

Kommunfullmäktiges beslut om ny 

hyresmodell 

Lokalnämnden håller på att ta fram förslag på ny hyresmodell. Tidigare har 

Lokalnämnden blivit kompenserad centralt för obalans mellan hyresintäkter och 

kostnader. Enligt underlag från Lokalförvaltningen uppgår denna obalans till 28,1 

miljoner kronor (mkr) för 2021. I den beräknade obalansen för 2021 har en 

schabloniserad driftskostnad använts. När modellen 2022 får fullt genomslag med 

faktisk driftskostnad kommer kostnaden att öka ytterligare 20 mkr. 

Lokalnämndens beslut om att ändra hur redovisningsprinciper ska tillämpas vad 

gäller investeringsrelaterade kostnader innebär att verksamhetsnämnderna får 

betala vad det kostar. Det innebär för 2021 att förutom hyreskostnadssubventionen 

som tidigare finansierades centralt på 28,1 mkr, så tillkommer det 16,2 mkr i 

investeringsrelaterade utgifter. 

Beslutade förändringar i hyresmodellen kommer på kort sikt att innebära en ökad 

kostnad av lokalrelaterade kostnader med cirka 44 mkr för 2021 och med full 

effekt 64 mkr för 2022. Vid utebliven kompensation kan andelen av förvaltningens 

totala ram för barnpeng komma att påverkas. Många förskolorna befinner sig redan 

idag i ett ansträngt läge med anpassningar till resursfördelningsmodellen och en 

minskad ersättning per barn skulle därmed förstärka ett redan ansträngt läge på 

många förskolor. 

2.2 Verksamhetsnominering: Åtgärda obalans i 

lokalförsörjningen 

Beställningarna som ligger till grund för färdigställda lokaler 2021 har gjorts för 

flera år sedan. Befolkningsprognoserna avseende 1–5 åringar har förändrats de 

senaste åren. Prognosen från 2017 indikerade 36 362 stycken 1–5 åringar år 2022. I 

prognosen som gjorts i år kommer det att vara 34 203, det vill säga en minskning 

med drygt 2000 barn. 

Inför 2021 bedöms det i dagsläget att det tillskapas ett stort antal nya 

förskoleplatser som är för sent att förskjuta i planeringen. Utifrån den planering 

som finns per mars 2020 så kommer det att levereras nya lokaler till 

Förskoleförvaltningen motsvarande 36,9 mkr under 2021. 

Förvaltningen avser att tillsammans med lokalsekretariatet och lokalförvaltningen 

påbörja en omplanering avseende 2021 och 2022 för att identifiera lokaler som kan 

lämnas och därmed minska förvaltningens hyreskostnader. Förskolenämnden ska 

få insyn i och inflytande över lokalnämndens underhållsplan kring befintliga 

förskolelokaler och ska gemensamt med lokalnämnden ta fram en strategi för att 

reducera lokalbeståndet i enlighet med förskolenämndens behov. 
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En ökning av hyreskostnaderna med 36,9 mkr som inte kompenseras för i 

Förskolenämndens ram innebär att barnpengen riskerar att minskas vilket får 

konsekvenser för både organisationen och för dem verksamheten är till för. 
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3 Effektiviseringar 

3.1 Verksamhetsnominering: Digitalisering av 

placeringsprocessen 

I dagsläget bygger mycket av handläggningen vid placering av barn på personliga 

kontakter och manuellt placeringsarbete. För att kunna garantera en rättssäker 

hantering av placeringarna utifrån reglerna saknas handläggarstöd. Förvaltningen 

ser en stor effektiviseringsmöjlighet genom införandet av ett digitalt system som 

hanterar placeringarna. 

Förvaltningen får ett effektivare arbetssätt och lättare överblick över hela 

Göteborgs stad, vilket i förlängningen kan bidra till ökad legitimitet för 

förvaltningen, genom att placeringsarbetet sker med bättre framförhållning för 

vårdnadshavare och verksamheten. Det blir en högre rättssäkerhet för 

vårdnadshavare samt en ökad transparens. 

Initialt kan införandet innebära en ökad kostnad då förvaltningen inte hunnit 

anpassa organisationen efter de förändrade förutsättningarna. Effekthemtagning 

bedöms på lite längre sikt innebära att förvaltningen kan ha färre andel handläggare 

som jobbar med placeringsprocessen. Digitaliseringen kan också bidra till färre 

frågor från vårdnadshavarna om exempelvis kötid, vilket kan antas bidra till en 

lägre kostnad till Kontaktcenter samt färre ärenden som går vidare till handläggare 

på förvaltningen. Ett digitalt IT system uppskattas kosta cirka 1,5 miljoner per år. 

3.2 Verksamhetsnominering: 

Verksamhetsspecifika tjänster för 

förskolan/skolan 

Verksamhetsspecifika IKT-tjänster inom förskola - i dagsläget det 

barnadministrativa systemet IST, lärplattformen Hjärntorget och tjänsten för 

närvarohantering (Lämna-Hämta) - ägs och förvaltas idag av Intraservice och 

tjänsteforum utbildning. De tre stora skolförvaltningarna har nu tillsammans 

strukturer att ta hand om sina egna specifika system, på samma sätt som till 

exempel Miljöförvaltningen redan gör. Eftersom skolförvaltningarna är eniga och 

omgående kan förbereda sig för ett övertagande inför första januari 2021 är detta 

en verksamhetsnominering. Så också för grundskolenämnden och 

utbildningsnämnden. 

På avdelningarna för digitalisering och innovation vid respektive förvaltning 

behövs ökade resurser för att hantera de arbetsuppgifter som tillförs. En generell 

verksamhetsövergång med personal från Intraservice bedöms inte bli aktuell 

eftersom en övervägande del av kompetensbehovet redan finns hos respektive 

skolförvaltning. Möjligen kan enstaka kompetenser behöva rekryteras där personal 

från Intraservice aktivt kan söka sig till någon av skolförvaltningarna. 

En första prognos avseende ekonomiska konsekvenser är svår att göra eftersom 

förvaltningen inte äger nuvarande budget. Hur stor kostnadsreducering som kan 
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göras är för tidigt att räkna på. Förvaltningen bedömer dock att reduceringen 

kommer att vara betydande. Det är emellertid viktigt att notera att den viktigaste 

poängen med att ta över är den långsiktiga effektiviseringsvinsten som ligger i att 

förvaltningen själv styr var resurserna läggs. 
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4 Tillkommande nominering 

4.1 Verksamhetsnominering: Åtgärdsplan för 

samarbete med förskollärarutbildningen i 

Göteborg 

Mer fokus på bevakning, uppvaktande och rekrytering av blivande förskollärare 

som går sista året på förskollärarutbildningen i Göteborg. Hur bevakas 

förskollärarutbildningen idag? Vi har fått vittnesmål på att studenter där inte har 

några tjänster att söka i Göteborg. Tidigare bevakade stadsdelarna utbildningen och 

samordningen borde vara enklare nu när vi endast har en förvaltning som kan 

bevaka utbildningen. 
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5 Politiska yttranden 

5.1 Yttrande Moderaterna, Liberalerna, 

Kristdemokraterna 

Yttrande angående - Verksamhetsnomineringar inför budget 2021 

Digitalisering av placeringsprocessen 

En digitalisering av placeringsprocessen kommer att ge möjligheter till ökad 

kvalitet och transparens i placeringsprocessen. Den är också viktig för att kunna 

tillhandahålla en rättsäker hantering av placeringarna. Det kommer att krävas ett 

digitalt IT system som uppskattas kosta 1,5 miljoner kronor per år. 

Förskoleförvaltningen har idag ca 25 tjänstemän som handlägger placeringar. 

Bemanningen behöver ses över vid digitalisering av placeringsprocessen. 

Verksamhetsspecifika tjänster för förskolan/skolan 

Skolförvaltningarna har större incitament att sänka kostnaderna och öka kvalitén i 

verksamhetsspecifika digitala IT tjänster. I projektet ”Digitala Göteborg” är detta 

en rekommendation i den delrapport för modellbeskrivning som hart lämnats över 

till Stadsledningskontoret. De tre stora skolförvaltningarna har nu tillsammans 

strukturer att ta hand om sina egna specifika system, på samma sätt som till 

exempel Miljöförvaltningen redan gör. 

Kommunfullmäktiges beslut om ny hyresmodell 

Vi ser behovet av en stadengemensam strategi för att sänka produktions- och 

hyreskostnaderna för förskolelokaler. Annan central delfinansiering bör utredas. 

Prognosen från förskoleförvaltningen visar att hyreskostnaderna kommer öka 

kraftigt kommande åren. Detta kommer att påverka förvaltningens totala ram för 

barnpeng, vilket kan påverka verksamheten negativt. 

Obalans i lokalförsörjningen 

Det finns behov av bättre förutsättningar och stadengemensam strategi för 

anpassningar av lokalbeståndet. Det är viktigt att det finns möjligheter att reducera 

lokalbeståndet och därmed få ner hyreskostnaderna, när det inte föreligger något 

behov verksamheten. Att betala hyra för tomma lokaler skapar inget värde för 

verksamheten. 

Differentierade öppettider 

Kan fungera väl i områden där förskolor ligger nära varandra. Det är viktigt att så 

kallad kringtid för personal och vårdnadshavare inte blir för stor. Detta kommer 

antagligen delvis att lösas av den omorganisation där små enheter med en 

avdelning sätts samman till större enheter. Det skulle medföra att varje enhet får 

bättre förutsättningar att styra öppettiderna i respektive avdelning för att kunna 

möta behoven. 

Omsorg i hemmet 

Vi vill avvakta med denna nominering. Omsorg vid obekväm arbetstid är en 

prioriterad fråga för oss. Omorganisationen av dygnet-runt verksamheten och 

nattomsorgen kan innebära tillfälliga omställningar för brukarna. Det är därför 

viktigt att omsorg i hemmet finns tillgänglig som omsorgsform när behovet inte 

kan tillgodoses på annat sätt. 
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Förändrade placeringsregler 

Vi vill avvakta med denna nominering. Kräver en grundlig utredning med en tydlig 

risk- och konsekvensanalys. En sådan utredning skulle kunna vara ett uppdrag till 

förvaltningen för att kunna ta ställning i frågan. 

Konkurrenskraftigt löneutrymme 

Vi vill inte se konkurrenskraftigt löneutrymme som en nominering. Det är viktigt 

att fortsätta kartläggning av löneläget gentemot kranskommuner och konkurrerande 

verksamheter. HR har tidigare redovisat att löneläget är konkurrenskraftigt i våra 

verksamheter. Externa undersökningar visar på att Göteborgs stad rankas högt som 

attraktiv arbetsgivare av förskolelärare. Frågan om årlig lönerevision ligger i första 

hand hos arbetsmarknadens parter. 

5.2 Yttrande Socialdemokraterna 

Yttrande Verksamhetsnomineringar 2020 

Obalans i lokalförsörjning 

Befolkningsprognosen som gjorts är väldigt långt ifrån det som är verklighet i 

dagsläget. Det skiljer nästan 2000 barn i prognosen för nästa år. Det blir en obalans 

med lokaler och det blir då alldeles för mycket lokaler som vi kommer få betala 

för. Lokalförvaltningen får se övermöjligheterna att hyra ut till andra verksamheter 

tills FsN behöver lokalen. Lokalbanken bör återinföras. ”Om vi vill lämna en lokal 

som vi inte vill ha längre behöver, får vi betala ett restvärde på lokalen, vilket 

skapar problem. 

Många förskolor byggdes på 70-talet och är idag helt nedslitna. Underhållet är 

eftersatt. Numera byggs alla nya förskolor i högsta standard dvs AA och det ger en 

kvadratmeterkostnad på ca2044 kr kvm per år mot de äldsta och mest slitna 

lokalerna som ligger på 700—800 kr per kvm och år. Avskrivning på 50 år. Om det 

blir en dyrare byggnation än 2044 kr per kvm så fårförvaltningen betala 

mellanskillnaden (enligt ny hyresmodell beslutad i KF, tidigare var det kommunen 

centralt). Det blir väldigt dyra hyror då det saknas konkurrens och tydligen kan 

Förskoleförvaltningen inget göra och blir bara debiterade. Så här har det gått till 

länge men inte märkts då det varit staden centralt som tagit kostnaden. Det saknas 

incitament att hålla nere byggkostnad. Om vi inte kan ha den kompetensen i FsF så 

kommer det troligen bli för tekniska byggnationer som är för dyra för ändamålet. 

Detta gör att vi får dra ned på annat i verksamheten på förskolan. Annars kommer 

barnpengen att bli lidande för förhöjda hyror. Det som behövs är på bästa möjliga 

sätt att bli en bra beställarnämnd.Vi kommer behöva se över hur vi köper in lokaler 

och hur vi ska få den kompetensen alternativtett samarbete med Lokalnämnden? 

Förslag 1: Bättre villkor för lokalkostnader, vi behöver maxtaxa! 

Förslag 2: Återinför Lokalbanken! 

Ny hyresmodell 

Lokalnämnden håller på att ta fram förslag på ny hyresmodell. Här borde 

Förskoleförvaltningen vara med. Idag är det Lokalförvaltningen som beslutar om 

standard, byggnad och upphandling. Denna hantering innebär också att 

Förskoleförvaltningen får en ytterligare kostnad förevakueringar och rivningar, 

motsvarande 55—58 miljoner 2020—2021. Vi diskuterade i nämndenatt vi måste 

få en annan insyn och bestämmande över detta kostnadsdrivande hanteringssätt. 

44förskoleenheter går idag med mer än 300 000 kr i underskott per år. Tydligen 

finns det en självrisk för skador på 90 000 kr i förskolan som den enstaka enheten 



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  11 (12) 

Förskolenämnden  

 2020-05-12 

får stå för själv vid ex en vattenskada. Detta har många inte råd med så åtgärden 

kan bli väntande och byggnaden blir då successivt allt risigare. 

Förslag: Ett samtal med försäkringsbolaget Göta Lejon måste initieras för en bättre 

försäkring alt att självrisken tas centralt i förvaltningen 

Differentierade öppettider 

Viktigt med tydlig info. Är öppettider ett KF beslut eller bestämmer vi? 

Handlingsplan och konsekvensanalys till nämnden 

Förslag: Förskolenämnden kan besluta om förändring i öppettider efter att ärendet 

varit i FSG. 

Digitalisering av placeringsprocessen 

Ett digitaliserat system är någonting som är behövligt för förvaltningen för att få en 

mer effektivprocess. Förvaltningen kan inte svara på vad det skulle innebära 

personalmässigt eller gällandebesparingar. Om man nu vill att vi ska nominera det 

så bör man ju ha så pass mycket på fötterna att man kan peka på ekonomin i 

förslaget. 

Förslag: Innan beslut, gå igenom nyttan, upphandlingsunderlag, budget? 

Löneöversyn 

På nämndens sammanträde redogjorde förvaltningen för att det innebär 1,5% inom 

förskola, att jämföra med grundskola 2%. Vi behöver jämföra Göteborgs stads lön 

för anställda i förskola och jämföra med kranskommunerna. Förvaltningen bör i 

samtal med förskolechefer diskutera principerna för nyanställning av förskollärare 

då många anställer med höga ingångslöner samtidigt som befintlig personal sedan 

länge har eftersläpande löner och de blir då desillusionerade. Yngre förskollärare 

rapporteras ha företräde till karriärtjänster som också innebär högre lönepåslag. För 

att få ekonomin att gå ihop får vi rapporter om att förskolechefer anställer 

förskoleassistenter som helt kan sakna adekvat utbildning. 

Förslag 1: Ta fram en jämförelse av löner med kranskommunerna och öka 

samarbetet med dem i rekryteringsfrågor 

Förslag 2: Riktlinjer för sammansättning av förskolepersonal på varje enhet ska 

redovisasför diskussion kring kvaliteteten på ”Förskola Göteborg” ska se ut. 

Nominering från Socialdemokraterna  

Samarbete med förskollärarutbildningen i Göteborg. Mer fokus på bevakning, 

uppvaktande och rekrytering av blivande förskollärare som går sista året på 

förskollärarutbildningen i Göteborg. Hur bevakas förskollärarutbildningen idag? Vi 

har fått vittnesmål på att studenter där inte har några tjänster att söka i Göteborg. 

Tidigare bevakade stadsdelarna utbildningen och samordningen borde vara enklare 

nu när vi endast har en förvaltning som kan bevaka utbildningen. 

Förslag: Ta fram en åtgärdsplan för samarbete med förskollärarutbildningen i 

Göteborg 

Karin Greenberg Gelotte 

Gruppledare (S) 

5.3 Yttrande Demokraterna 

Yttrande angående – förslag till verksamhetsnomineringar inför budget 2021 
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Barnen är Göteborgs framtid och vi ser det som en självklarhet att de ska få den 

bästa starten i livet genom en förskola som gynnar deras utveckling och lärande. 

Om vi ska lyckas skapa en attraktiv och trygg förskoleverksamhet där såväl barn 

som pedagoger trivs och utvecklas, måste det få lov att kosta. Det går inte som 

politiker att kräva att kvalitén höjs samtidigt som resurserna minskar, även om de 

styrande politikerna i Göteborg verkar tro så. Demokraterna vet att det krävs 

resurser för att personalen ska få de rätta förutsättningarna att arbeta utifrån 

förskolans läroplan. Demokraternas budget för 2020, innehöll därför den största 

satsningen på förskolan av alla partier. 

Vi har tydligt sett konsekvenserna av att allt fler rektorer inom förskolan har svårt 

att lyckas få en budget i balans, då de tilldelade resurserna inte räcker för att 

bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Vi har även fått möjlighet att träffa och 

lyssna på en mängd representanter från professionen inom förskolan. En sak har 

alla dessa vittnesmål gemensamt - en önskan om att få bättre och rätt 

förutsättningar i förskolan. Det är hög tid att de som styr vår stad sätter förskolan 

på kartan och tillskjuter de resurser verksamheten behöver, så att personalen får de 

förutsättningar som krävs för att möta upp läroplanens intentioner, att vara det 

första steget i utbildningstrappan. För att bibehålla hög kompetens inom förskolan 

är det viktigt att staden satsar på såväl konkurrenskraftiga löner som en god 

arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

En punkt som lyfts upp i verksamhetsnomineringen är differentierade öppettider. 

Det finns både för och nackdelar med nomineringen och vi anser att differentierade 

öppettider kan fungera på förskolor som ligger geografiskt mycket nära varandra. 

Demokraterna vill se åtminstone en halvering av det föreslagna avståndet på 

500meter mellan förskolorna. Det är viktigt med en tydlig risk och 

konsekvensanalys för att säkerställa att fördelarna överväger riskerna samt att det 

inte leder till en ökad arbetsbelastning för pedagogerna. 

Gällande verksamhetsspecifika tjänster för förskolan/skolan är det viktigt att man 

tydligt vet vilka kompetenser/funktioner som är föremål för övertagande. Hur 

kompetensförsörjningsplanen ser ut samt hur ett eventuellt övertagande samverkas 

med intraservice. Att bygga upp parallella kompetenskluster inom skolområdet är 

ju inte önskvärt för staden som helhet. Därför måste allt preciseras och exakt 

beskrivas utifrån vad som skall övertas och hur det skall samverkas med 

intraservice samt säkerställas att skolsystemen kommer fortsätta fungera med 

övriga IT-tjänster över tid för att detta övertagande ska lyckas. Demokraterna lagt 

ett tilläggsyrkande för att tydliggöra detta. 
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1 Inledning 
De områden som har identifierats och beskrivs i nomineringen utgår från stadens 

anvisningar om verksamhetsnominering samt kunskap från underlag som 

grundskolenämndens omvärldsanalys, kvalitetsrapport, uppföljningsrapporter, 

skolutredningen mm. Följande områden har identifierats som särskilt viktiga 

utifrån nuläge, omvärld samt möjligheter till hållbar verksamhet på sikt: 

1. Fokus på kärnuppdrag 

2. Nämndens effektivisering 

3. Stadengemensam samordning 

I det andra avsnittet anges grundskolenämndens sex verksamhetnomineringar. I 

avsnitt 3 till 5 beskrivs respektive område utifrån identifierade utmaningar, risker 

eller förslag på utredningar som kan genomföras för att bidra till större effektivitet 

inom grundskoleförvaltningen och Göteborgs Stad. 
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2 Grundskolenämndens 
verksamhetsnominering 
Grundskolenämnden lämnar följande verksamhetsnomineringar. 

1. Verksamhetsspecifika IT-tjänster inom skolan 

2. Finansieringsmodell för kommungemensamma IT-tjänster 

3. Förändrad modell för investeringsrelaterade driftkostnader 

4. Samordnad lokalförsörjningsprocess 

5. Regler för eget kapital 

6. Erbjudande av fria skolkort efter skoldagen 

. 
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3 Fokus på kärnuppdrag 
Grundskolenämnden ser fortsatt behov av fokus på kärnuppdraget genom att 

prioritera de tre förstärkningsområdena som handlar om ökad 

undervisningskvalitet, tydligare ansvar styrning och ledning samt ökad 

likvärdighet. Alla uppdrag, effektiviseringar eller behov av att förändra 

organisation bör ske utifrån analys av hur detta påverkar utveckling inom 

förstärkningsområdena. 

Samtidigt behöver grundskoleförvaltningen samverka med andra förvaltningar och 

externa aktörer för att nå bättre kvalitet och effektivitet. Ur grundskolans 

förvaltningsövergripande perspektiv ska fokus på att externa samarbeten primärt 

riktas till att komplettera skolan, det vill säga främst bidra i anslutning till 

skoldagen – före och efter – snarare än till undervisningen och på lektioner. Det 

finns en stor vilja bland många aktörer att stötta skolan och samarbeten behöver i 

högre grad utarbetas utifrån skolprofessionernas expertkompetens. 

3.1 Organisering av stadenövergripande projekt i 

ordinarie styrning 

För att säkra ändamålsenliga strukturer för styrning och ledning med stora centrala 

förvaltningar behöver styrning inom olika stadenövergripande program och projekt 

ses över. De stadenövergripande programmen och projekten har ofta fokus på 

frågor som går på tvären över olika verksamheter och nämnder. Samtidigt är detta 

frågor som redan ligger inom ramen för nämndernas uppdrag och i befintlig 

lagstiftning. Att implementera och följa upp flertalet olika program och projekt 

specifikt tar tid och kräver resurser, i vissa fall delvis egen organisering. Att 

tydligare arbeta för att säkerställa att denna typ av frågor inkorporeras i ordinarie 

styrning i staden och mellan skolförvaltningarna bedöms mer ändamålsenligt. 

3.2 Utveckling av långsiktig planering för 

kompetensförsörjning 

Förvaltningen har stora behov av att behålla och utveckla kompetens bland 

befintlig personal för att såväl leva upp till befintlig lagstiftning rörande 

legitimation och behörigheter som för att möta verksamhetens behov. I arbetet är 

förvaltningen beroende av ekonomiskt stöd via statsbidrag och stadens 

kompetensförsörjningsanslag. Den ovisshet och administration som är knutet till 

ansökan och tilldelning av medel ur kompetensförsörjningsanslaget gynnar inte en 

långsiktig planering av kompetensutvecklingsbehoven. Satsningar på utbildning av 

medarbetare sträcker sig ofta över flera år och former för finansiering behöver 

utvecklas som säkrar finansiering över hela perioden. 
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3.3 Förbättra möjlighet till ökad flexibilitet och 

kompetensförsörjning 

Det finns behov av att skapa ökade möjligheter till flexibilitet för att säkerställa att 

bemanning i högre grad utgår från efterfrågat behov och kompetens. 

Förändringar i verksamhetens behov av personal till följd av till exempel elever 

med särskilda behov eller varierande storlek på elevkullar medför ett behov för 

arbetsgivaren att kunna ställa om personal från verksamheter där behovet minskar 

till verksamheter där det ökar. Även om förflyttningar genomförs inom 

anställningsavtalets ram kan medarbetare behöva stöd för att ställa om och stärkas i 

att matchas mot befintliga tjänster. 

Det stöd som i dag ges via karriärcenter bygger på medarbetarnas individuella 

karriärönskemål. För att underlätta omställning för såväl förvaltning som 

medarbetare behöver stödet kunna inriktas mot matchning i förhållande till 

befintliga tjänster inom arbetsgivarens verksamhet. Detta stöd skulle kunna skapa 

positiva effekter för mottagande verksamheter genom snabbare tillsättningar och 

ekonomiska lättnader för de verksamheter som har ett överskott av personal. För 

medarbetaren innebär stödet att risken för ohälsa i samband med förändring 

minskar. 

3.4 Utökat uppdrag genom ökade 

legitimationskrav i grundsärskola 

Den första juli 2021 kommer en lagändring gällande krav på speciallärarbehörighet 

i grundsärskolan. Förändrad lagstiftning vilket innebär ökade behörighetskrav inom 

grundsärskolan, ställer krav på kompetensförsörjning inom ett område med stor 

konstaterad kompetensbrist. Inom grundskoleförvaltningen är grundsärskolan den 

skolform där det finns lägst andel behöriga lärare och det finns en stor 

arbetskraftsbrist på behöriga speciallärare på hela arbetsmarknaden. 
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4 Nämndens effektivisering 
Grundskolenämnden har varit inne i en intensiv fas för att bygga upp en 

fungerande förvaltning och skolorganisation. Det krävs dock fortsatt 

förändringsarbete för att skapa förutsättningar för en hållbar organisation på kort 

och lång sikt. De förändringar och effektiviseringar som lyfts nedan är av den 

karaktären att de på något vis kommer att påverka alla medarbetare, och på sikt 

även stora elevgrupper inom förvaltningen. För att genomföra fortsatta 

förändringar som syftar till en mer ändamålsenlig organisation behövs tid och kraft 

för förankring, genomförande och utvärdering. 

Inom ramen för grundskolenämndens ansvarsområden finns ett flertal områden där 

prisökningen för innevarande år överstiger indexuppräkningen av 

kommunbidraget. Om pris- och indexökningar i staden fortsätter att överskrida 

uppräkningen av kommunbidraget innebär det att grundskolenämnden behöver 

effektivisera kärnverksamheten ytterligare för att bibehålla en ekonomi i balans. 

4.1 Ökat stöd till rektor utifrån effektiv 

resursplanering 

På kort sikt behöver skolenheterna bli mer effektiva. Förvaltningen stödjer rektorer 

genom att identifiera om och hur verksamheten kan organiseras mer effektivt 

utifrån givna ramar. Tidigare i staden har det funnits svårigheter att göra korrekta 

jämförelser och möjlighet till lärande mellan olika skolors organisation och budget. 

Under 2019 köpte förvaltningen därför in ett digitalt resursplaneringsverktyg som 

möjliggör jämförelser och ett gemensamt lärande för att planera hållbara 

skolenheter. Målet är att rektor i högre utsträckning ska ha ett tydligt underlag för 

att organisera verksamheten utifrån budget, timplan, befintligt elevunderlag och 

bemanning med behörig personal. 

4.2 Pågående utredningar för mer ändamålsenlig 

grundskoleorganisation 

Under 2020 pågår en stor utredning inom grundskoleförvaltningen som handlar om 

hur en adekvat skolenhetsorganisation kan se ut för att stödja fortsatt 

skolutveckling, i enlighet med intentionerna i skolutredningen. Nuvarande 

skolorganisation, gällande lokaler, ledningsstruktur, årskursindelningar bygger på 

prioriteringar i den gamla stadsdels-organisationen. I den nya organisationen med 

helhetsansvar för grundskoleverksamhet finns behov av en mer enhetlig 

skolorganisation. Utredningens slutsatser och riktlinjer kommer att innehålla 

förslag på en mer enhetlig organisering av förvaltningens skolenheter. 

En mer sammanhållen skolenhetsstruktur förväntas bidra till bättre förutsättningar 

för elever när det gäller både elevens utbildningsväg genom stadens skolor och 

möjligheter till bättre lärande i en mer ändamålsenlig organisation. En mer adekvat 

skolenhetsorganisation ska inte innebära någon negativ påverkan på ekonomin, 

utan snarare bidra till en mer resurseffektiv verksamhet. Genomförandet förväntas 

ske på kort, medel och lång sikt och kommer att påverka både förvaltningens 
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grundorganisation, skolenheter, rektorer, medarbetare och elever. 

Under våren 2020 genomförs även en genomlysning av förvaltningens sex 

stödavdelningar med syfte att skapa en mer ändamålsenlig organisering av den 

centrala förvaltningen. Förvaltningens organisation och uppdrag kan komma att 

påverkas utifrån kommande beslut om förändrad skolenhetsorganisation. 

Parallellt med dessa utredningar pågår förberedelser för att grundskolenämnden ska 

ta över stora verksamheter som tidigare har bedrivits i stadsdelarnas regi. Från den 

1 januari, 2021 kommer organisation och ansvar för måltid, lokalvård och 

vaktmästeri att ligga inom grundskolenämnden. Planering och genomförande 

behöver därför ske i takt med slutsatser inom pågående utredningar på 

skolenhetsstruktur och förvaltningens organisation. 

4.3 Översyn av erbjudande av fria skolkort 

Göteborgs Stad har under lång tid erbjudit alla elever i grundskola och 

gymnasieskola fria skolkort för resor inom kommunen, som även gäller på 

kvällstid. Detta är ett mer långtgående erbjudande än vad som regleras i 

skolskjutsförordning och förordning om elevresor. 

De fria skolkorten har många positiva effekter avseende elevers möjligheter till 

ökad rörlighet både vad gäller fritidsaktiviteter och val av skola. Det är dock ett 

erbjudande som inte finns i alla kommuner och som också påverkar grundskolans 

ekonomiska förutsättningar. Detta blir tydligt i nationella jämförelser av kostnad 

per elev, där Göteborg har relativt höga kostnader i förhållande till exempelvis 

kunskapsresultat. En förklaring till den höga kostnadsnivån är bland annat de fria 

skolkorten. Skolkorten beräknas idag till en kostnad på ca 145 Mnkr årligen. Ett 

belopp som kommer att öka pga fler elever, men också då skolkorten vid ett flertal 

tillfällen haft en högre kostnadshöjning än de index som reglerat nämndernas 

ramar. 

Vid en eventuell översyn av detta erbjudande måste elevernas rätt till skolskjuts 

beaktas. Det är även viktigt att ta hänsyn till att elevers möjligheter till ett aktivt 

skolval. Vi är fortfarande mycket angelägna om att resor efter skoltid ska erbjudas 

Göteborgs skolungdomar och vill därför betona att ansvar för och finansiering av 

det måste följas åt 
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5 Stadengemensam samordning 
En av de tre förstärkningsområdena som identifierades i samband med utredning av 

nya utbildningsnämnderna var Ökad tydlighet för ansvar, styrning och ledning. 

Flera steg har tagits inom förstärkningsområdet, dels på övergripande nivå med nya 

reglementen, dels inom grundskoleförvaltningen där stort fokus har legat på att 

tydliggöra ansvar, styrning och ledning genom att betona rektors ansvar och 

uppdrag som pedagogisk ledare. Det finns dock behov av att förtydliga strukturer 

för ansvar, styrning och ledning inom flera områden som tidigare krävde annan typ 

av samordning i staden. Grundskolenämnden är en stor aktör med annan typ av 

specialistkompetens och möjlighet till strategisk överblick än vad som tidigare var 

möjligt i stadsdelsorganisationen. 

I tid- och genomförandeplanen för de nya utbildningsnämnderna konstaterades att 

de tillträdande nämndernas och förvaltningsledningarnas fick i uppgift att planera 

för organisation och processer för styrning, ledning, utveckling och uppföljning av 

verksamheten som gynnar elevers lärande. Exempel på områden var elevhälsans 

styrning och ledning, resursnämndsuppdrag och digitaliseringsfrågan samt 

verksamheten inom stadsgemensamma området; Center för skolutveckling, 

Språkcentrum och Vägledningscentrum. 

5.1 Ansvar för verksamhetsspecifika IT-tjänster 

inom skolan 

Idag ägs och förvaltas verksamhetsspecifika tjänster som lärplattform, tjänster för 

skolschema och närvarohantering och PMO av Intraservice och tjänsteforum 

utbildning. I projektet ”Digitala Göteborg” och den delrapport för 

modellbeskrivning som lämnats över till stadsledningskontoret ges 

rekommendationen att flytta ansvar för verksamhetsspecifika system från 

tjänsteforum utbildning till skolförvaltningarna själva. 

Utbildningsförvaltningarna är eniga och skulle kunna förbereda för ett övertagande 

inför första januari 2021. En övervägande del av kompetensbehovet finns redan hos 

respektive förvaltning. Utbildningsförvaltningarna skulle behöva ta fram en 

samverkansmodell för att hantera de processer som är gemensamma utifrån 

skolgemensamma tjänster. Grundskoleförvaltningens bedömning är att 

förvaltningens kostnader skulle kunna reduceras betydligt. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört fördjupande analyser inom området. På 

kort finns risk för kvalitetsbrister i support och förvaltning av berörda 

verksamhetssystem i samband med övertagandet. På längre sikt finns fördelar så 

som 

• Sammanhållen omvärldsbevakning inom verksamhetens digitalisering 

• Närmare kontakt mellan leverantörer av tjänster och verksamheten 

• Bättre förutsättningar för insyn i verksamhetens behov och hur väl behoven 

uppfylls av tjänsterna 

• Mer effektivt nyttjande av resurser 

• Möjlighet till att snabbare anpassa till verksamhet utifrån förändrade 

budget- eller verksamhetsförhållanden 



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  10 (11) 

Grundskolenämnden  

 2020-05-12 

5.2 Se över finansieringsmodell för 

kommungemensamma IT-tjänster 

Grundskoleförvaltningen har konstaterat att budgeterade kostnader för 

kommungemensamma tjänster ökar varje år mer än övriga stadengemensamma 

kostnader. Förvaltningen saknar kontroll och möjlighet att påverka utvecklingen. I 

projektet ”Digitala Göteborg” som bland annat ser över stadens tjänstemodell för 

kommungemensamma tjänster har förvaltningen tillsammans med övriga 

skolförvaltningar arbetat för att huvuddelen av Intraservice tjänster ska finansieras 

via anslag och inte via intäkter, vilket sker idag. För att påskynda en sådan 

diskussion vill grundskoleförvaltningen även lyfta denna fråga som en 

verksamhetsnominering. 

5.3 Samordnad lokalförsörjningsprocess 

Grundskoleförvaltningen identifierar att rektorer och utbildningschefer blir hårt 

belastade i samband med ombyggnationer av skollokaler. När en skolbyggnad 

byggs om, underhålls eller upprustas innebär det störningar för den pedagogiska 

verksamheten samtidigt som det påverkar arbetsmiljö, trygghet och studiero på 

skolan. Ekonomiskt kan det innebära att färre elever kan tas emot, att mer personal 

behövs och att provisoriska lokaler hyrs in utöver de ordinarie. Allt detta påverkar 

både den enskilda skolans och förvaltningens ekonomi. 

Grundskolenämnden ser därför att det behöver finnas en samordnad process för 

planering, underhåll och upprustning av lokaler. Eftersom byggprojekt på skolor 

innebär kraftiga störningar för verksamheten är det viktigt att prioritering av i 

vilken ordning beställda projekt ska genomföras görs i en öppen dialog mellan 

parterna. 

5.4 Förändrade uppdrag med ekonomisk 

påverkan utifrån hyressättning 

Under 2020 kommer ett antal förändringar kring lokaler och hyror att träda i kraft i 

Göteborgs Stad som bedöms ha stor ekonomisk påverkan på grundskolenämnden. 

Från och med 2020 avser lokalnämnden beställande nämnder ska stå för det som 

kallas ”investeringsrelaterade driftkostnader”, vilket handlar om kostnader för 

evakuering, rivning och direktavskrivning fastighetens bokförda värde. För 

grundskolenämnden är prognosen för 2021 omkring 60 Mnkr. Det är viktigt att 

beakta hur denna förändring kan komma att påverka ersättning till fristående 

skolor. 

Lokalnämnden ska även tillse att en ny kostnadsneutral hyressättning för staden tas 

fram och kommer delvis träda i kraft 1 juli 2020. För grundskolenämnden innebär 

detta en preliminär kostnadsökning på 45 Mnkr för 2021. 

5.5 Se över regler för eget kapital 

Genom ekonomi i balans skapas handlingsutrymme och beredskap för att möta 

framtida utmaningar och satsningar. Enligt stadens regler för ekonomisk budget 
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och uppföljning i stadens nämnder och bolagsstyrelse får nämndernas eget kapital 

inte överstiga 80 Mnkr. För en nämnd av grundskolenämndens storlek motsvarar 

80 Mnkr knappt en procent av kommunbidraget vilket begränsar nämndens 

möjlighet till riskhantering. Utifrån de risker som nämnden har identifierat, bland 

annat kopplat till lokaler och hyressättning, bedömer förvaltningen att riktnivån för 

eget kapital behöver ses över för att skapa likvärdiga planeringsförutsättningar i 

staden. 
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Innehållsförteckning 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Bilaga 1. Verksamhetsnominering inför 2021 - beslutad version 



  Bilaga 1 

Verksamhetsnominering inför 2021 

 

1. Inledning 
Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska samtliga nämnder 

fatta beslut om verksamhetsnomineringar enligt anvisningen: 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år 

inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en 

verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års 

nämndbudget.  

 

Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april månad.  

 

Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och 

skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj 

månad.” 

 

Nedan följer Idrotts- och föreningsnämndens verksamhetsnomineringar inför 

budget 2021. Investeringsnomineringar hanteras i ett separat ärende. 
 

 

2. Nya förutsättningar i förhållande till 2020 års budget 
 

2.1. Ny hyresmodell  

Den 20 februari fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa hyresmodellen. 

Kort därefter överlämnades uppdraget från Stadsledningskontoret till Idrotts- och 

föreningsförvaltningen. En process har påbörjats tillsammans med Higab och 

Fastighetskontoret för att gemensamt formulera utgångspunkter i nya avtal, 

indelning av lokaler i respektive hyreskategori samt planera införandeprocessen. 

Uppdraget om mellanhyresvärdskap utifrån Hyresmodellen organiseras inom 

Lokalförmedlingen. Rekrytering av ytterligare resurs till lokalförmedlingen utifrån 

uppdraget, har påbörjats. Överföring av avtal påbörjas i början av hösten 2020. 

Det finns utmaningar att hantera, framförallt i relation till de föreningar som 

kommer att få ökade kostnader.  
 

2.2. IT-stöd 

Upphandling av nytt verksamhetssystem för bidrag och bokning pågår med viss 

försening. Det nya systemet kommer inte att kunna lanseras ut mot föreningslivet 

den 1 januari 2021 såsom planerat. Det innebär även att förvaltningen behöver 

arbeta i dubbla system under 2021. Förvaltningen får ökade kostnader samt en 

förskjutning av projektkostnader. Intraservice kommer att presentera en förnyad 

prognos inom några veckor.  
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3. Verksamhetsnomineringar 
 

3.1. Ansvar för samverkan med civilsamhället  
 

Bakgrund 
Idrotts- och föreningsnämnden har idag ett uppdrag att samordna stadens arbete 

med föreningsbidrag och samverkan med civilsamhälle. Arbetet går ut på att skapa 

förenklade processer, en större likvärdighet, transparens och ett effektivt och 

sammanhållet bemötande för aktörer inom civilsamhället.  

 

Omorganisationen ”Ny nämndorganisation 2021” riskerar att skapa en ny 

komplexitet, när vilken förvaltning som ansvarar för samverkan beror på syfte och 

sammanhang. Är det Konsument- och medborgarservice, nya Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningarna, Idrotts- och föreningsförvaltningen eller 

kulturförvaltningen i de fall initiativen innehåller kulturinslag? Om lokala 

satsningar är generationsövergripande mötesplatser, omhändertas dessa av 

Äldreomsorgen? Problematiken gäller även bidragsgivning till föreningslivet. Utan 

tydlig samordning inom staden, kommer civilsamhället få svårt att manövrera i 

denna ansvarsfråga.  

 

Därför föreslås att Idrotts- och föreningsnämnden får det samlade uppdraget att 

vara en väg in för civilsamhället, samt ansvarar för bidragsgivning till föreningar 

och organisationer. Sakkunskapen kring de målgrupper och uppdrag som 

organiseras i fackförvaltningarna ligger kvar och staden, i egenskap av Idrotts- och 

föreningsförvaltningen, samordnar så att staden i så stor utsträckning som möjligt 

kan tala med en röst gentemot civilsamhället. Med denna nominering menar vi 

också att samordningsuppdraget som Idrotts- och föreningsnämnden tilldelats av 

kommunfullmäktige bibehåller sin ändamålsenlighet. 

 

Förslag till beslut 

Att Idrotts- och föreningsnämnden får det samlade uppdraget att vara en väg in för 

samverkan med civilsamhället och ansvara för bidragsgivning till föreningar och 

organisationer.  

 

 

3.2. Justering av budget mellan nämnder  
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 att flytta ansvaret för bidragsgivningen 

till studieförbund i Göteborg från Idrotts- och föreningsnämnden till Social 

resursnämnd. Idrotts- och föreningsnämnden skulle fortsatt ansvara för stadens 

bidragsgivning till SISU Idrottsutbildarna vilket för 2019 var budgeterat till 2 

miljoner kronor. Justeringen skulle hanteras inom ramen för ordinarie 
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budgetberedningssärende, men Social resursnämnd fick hela anslaget på 31,2 

miljoner kronor i budget 2019 och 2020. Hittills har detta lösts genom att Idrotts- 

och föreningsförvaltningen har fakturerat Social resursförvaltning 2 miljoner 

kronor för bidragsgivningen till SISU Idrottsutbildarna. 

 

Förslag till beslut 

Att Idrotts- och föreningsnämnden i budget för 2021 tilldelas medel att fördela till 

SISU Idrottsutbildarna, och Social resursnämnd får resterande anslag att fördela 

till övriga studieförbund. I 2020 års budgetanslag skulle detta inneburit 2 miljoner 

till Idrotts- och föreningsförvaltningen och 29,2 miljoner till Social resursnämnd.  

 

 

 

 

3.3. Finansiering för Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024 
 

Bakgrund  
Kommunfullmäktige fattade beslut om ”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-

2024” den 10 december 2019. Enligt beslutet skulle planen finansieras inom 

respektive förvaltnings budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021.  

 

Som beskrivs i planen står ridsporten inför stora ekonomiska utmaningar som hotar 

flertalet ridanläggningar och -föreningar i Göteborg. Det totala behovet uppskattas 

till 275 miljoner på befintliga anläggningar, varav 92 miljoner krävs för att åtgärda 

myndighets- och säkerhetskrav samt eftersatt underhåll i de kommunala och 

föreningsägda anläggningarna i staden, vilket är det mest akuta. 

 

Fastighetsnämnden omarbetar nu hyresavtalen för de ridanläggningar som 

Göteborgs stad äger. För att få kostnadstäckning för åtgärder utifrån eftersatt 

underhåll, föreslås en höjd hyra med i genomsnitt 350 procent, vilket få föreningar 

klarar. Denna hyreshöjning inkluderar endast eftersatt underhåll och inte åtgärder 

för skärpta myndighetskrav för djurhållning, vilka föreningarna också behöver 

bekosta.  

  

Förslag till beslut  
För att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och myndighetskrav avsätts 23 

miljoner per år 2021-2024 så att Idrotts- och föreningsnämnden genom bidrag eller 

andra åtgärder kan stötta ridsporten i linje med ”Göteborgs Stads plan för ridsport 

2020-2024”. 
 

 

3.4. Plankostnader för Centralbadet  
 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  6 (8) 

Idrotts- och föreningsnämnden  

 2020-05-14 

Bakgrund 

19 mars 2020 gav Kommunfullmäktige Idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag 

att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad. Kostnaden 

för detaljplan beräknas till 3 mnkr och uppskattas till cirka 1 mnkr under 2021.  

 

Förslag till beslut 

Att cirka 1 mnkr tilldelas Idrotts- och föreningsnämnden för att täcka 

detaljplanekostnader för det nya Centralbadet under 2021.  

 

 

3.5. Personalförstärkning utifrån uppdrag om mellanhyresvärdskap  
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari att Idrotts- och föreningsnämnden 

får i uppdrag att vara mellanhyresvärd för lokaler som ingår i hyresmodellen för 

förenings- och kulturlivet. 

 

I beslutsunderlaget som ligger till grund för beslutet i anges att: 

 

“Mellanhyresvärdskapet medför i sin tur ett behov av 1 tjänsts utökning på 

förmedlingsenheten för att hantera avtal samt det ökade behovet av 

stickprovskontroller. För att hantera detta behöver idrotts- och 

föreningsnämnden en resursförstärkning på 600 tkr. Stadsledningskontoret 

bedömer att det kan finnas förutsättningar för idrotts- och föreningsnämnden 

att finansiera delar av det utökade uppdraget genom att föreningsbidragen 

minskar som en följd av de minskade hyreskostnaderna. I dagsläget går det 

dock inte att genomskåda hur stor en sådan minskning kan bli.”  

 

Förvaltningen ser i dagsläget inte att föreningsbidragen minskar till följd av 

införandet av Hyresmodellen. De konkreta effekterna av införandet visar sig först 

under hösten. I dagsläget bedömer förvaltningen att det behövs ett tillskott på 0,6 

mnkr. 

 

Förslag till beslut 

Att tillföra Idrotts- och föreningsnämnden 0,6 mnkr för att fullfölja uppdraget om 

Hyresmodellen. 

 

 

3.6. Hyra för nya Slottsskogsrinken  
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Idrotts- och föreningsnämnden  

 2020-05-14 

Bakgrund 

Idrotts- och föreningsnämnden godkände 26 mars 2019 den förstudie som Higab 

presenterat avseende en modern träningsanläggning i markplan i 

Slottskogsvallsområdet. Nämnden har beslutat att utifrån nu beställd förstudie ge 

Higab i uppdrag att bygga Nya Slottskogsrinken under förutsättning att 

Kommunfullmäktige beslutar om att tillföra idrotts- och föreningsnämnden utökat 

kommunbidrag avseende hyres- och driftskostnader för objektet.  

 

Utifrån en preliminär tidsplan kan invigning av en ny ishall ske vintern 2022/2023. 

Gjorda ekonomiska beräkningar innebär en investeringskostnad på 140 mnkr. 

Kalkylen är exklusive moms och beräknad i kostnadsläge oktober 2019 och har 

indexerats till antaget färdigställande november 2022. För varje år projektets 

genomförande skjuts på framtiden medför det en ökad projektkostnad om drygt 4 

miljoner kronor. I investeringskostnaden är inga verksamhetsinvesteringar 

medräknade.  

Baserat på Higabs kalkyl beräknas en årlig hyreskostnad på 6,8 mnkr. Därtill 

kommer kostnader för leasing och drift. 

 

Förslag till beslut 

Att kommunfullmäktige beslutar om en intention att utöka Idrotts- och 

föreningsnämndens nämndbidragsram med 6,8 mnkr från och med november 2022, 

för att täcka hyres- och driftskostnader för nya Slottsskogsrinken. Ett sådant beslut 

behövs innan Idrotts- och föreningsnämnden kan ge Higab i uppdrag att påbörja 

byggnationen.  
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Idrotts- och föreningsnämnden  
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Bilaga 1:  Verksamhetsnomineringar infor 2021 
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Beslut om Kretslopp och vattennämndens verksam-
hetsnomineringar för åren 2021 till 2023 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden översänder verksamhetsnomineringar till 

kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021–2023. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2020-03-18 § 43 varit ett informationsärende i Kretslopp och vatten-

nämnden. Enligt kommunfullmäktige ska nämnden i april besluta om verksam-

hetsnomineringar. Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för perioden tillåts öka 

med: 

För avfall: 10 procent 2021, 8 procent 2022 och 5 procent 2023 

För VA brukningsavgift: 5,5 procent 2021, 5,5 procent 2022 och 5,5 procent 2023 

För VA anläggningsavgift: 10 procent 2021, 10 procent 2022 och 10 procent 2023 

Avfallsverksamheten får kraftigt ökade kostnader på grund av en ny skatt på för-

bränning från 2020 som höjs successivt. VA-verksamhetens ökade kostnader be-

ror på höjd räntekostnad samt kostnad för ersättningslokaler för ombyggnation av 

laboratoriet 2021. Under perioden behöver taxeintäkterna för både avfall och VA 

öka mer än kostnadsutvecklingen för att skapa ett balanserat resultat. Under några 

år bakåt i tiden har vi haft ett negativt resultat för att återställa det egna kapitalet. 

Återbruket föreslås även fortsatt finansieras av försäljningsintäkter. 

Förvaltningen föreslår följande skattebidrag för uppdrag som inte får taxefinansie-

ras: 

För avfall: 1 mkr per år under perioden 2021–2023 för nedlagda deponier 

För VA: 12,5 mkr per år under perioden 2021–2023 för dagvatten, skyfall samt 

Västsvenska Paketet 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

1. Förutsättningar för finansiering av avfallsverksamheten 

2. Förutsättningar för finansiering av VA-verksamheten 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-01 

Diarienummer 0204/20 

 

Strategisk samordning 

Emma Hansryd, Ann-Louise Eliasson, Hans Clausen 

Telefon: 031-368 70 37 

E-post: Emma.Hansryd@kretsloppochvatten.gote-

borg.se  
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om verksamhetsnomineringar för pe-

rioden 2021 till 2023.  

Beskrivning av ärendet 

Nytt inför arbetet med budget 2021–2023 är att kommunfullmäktige beslutat att: 

Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med ut-

gångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnomine-

ring skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det poli-

tiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bi-

foga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i 

maj månad 

I stadsledningskontorets kompletterande vägledning står bland annat: 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag.  

• Staden står inför utmaningar med avseende på kompetensförsörjning och 

finansiering. Budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska 

ambition och/eller uppdrag i staden. Respektive nämnd behöver bidra med 

vad nämnden ser kan förändras i nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämn-

dens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till år 2020 bör framgå. 

• Vilka effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter 

till digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Nomineringen avser såväl drift som investeringsverksamhet. Investeringsno-

mineringar lämnas på tio års sikt i februari i enligt med tidigare information. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och allt 

för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Önskvärt att vara kortfattad. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder verksamhetnominering 

till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021 – 2023 

för Göteborgs stad. 

Förvaltningens bedömning 

Kostnadsnivån har i förvaltningens bedömningar utgått från uppdraget i reglemen-

tet och med fortsatta förbättringar i nivå med tidigare förändringsnivå, enligt de 

ambitioner som beskrivs i våra långsiktiga planer.  

Kostnadsökningar har utgått från stadens, våra leverantörers och konjunkturinsti-

tutets prognoser samt egna analyserade trender avseende ränteutveckling, löne-

kostnader och andra kostnader. Den långsiktiga investeringsplanen, vilken också 

är uppe för beslut på detta nämndmöte 2020-04-22, är ett viktigt underlag i pro-

gnosarbetet för den framtida kostnadsökningen inom det investeringstunga VA-

området. 
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Avfall 

I bilaga 1 redovisas förvaltningens bedömning av alternativ avseende avfallsverk-

samhetens finansiering för perioden 2021 till 2023. Med bibehållen ambitionsnivå 

avseende förbättringar utifrån den nya avfallsplanens intentioner och något sti-

gande kostnadsnivåer inom avfallsområdet ger de föreslagna taxenivåerna inom 

avfallsverksamheten negativt resultat de närmaste åren. På så sätt sänks det egna 

kapitalet till mer eftersträvade nivåer. Kostnaderna stiger ovanligt kraftigt på 

grund av den nyligen införda förbränningsskatten som höjs successivt enligt be-

slutet från 2019. 

• Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för avfallsverksamheten tillåts 

öka från året innan med: 10 procent 2021, 8 procent 2022 och 5 procent 

2023. 

• Skattebidrag till avfallsverksamheten med 1 mkr per år möjliggör kontroll 

och normal skötsel av de nedlagda deponier som ekonomiskt tillhör skatte-

kollektivet. 

VA 

I bilaga 2 redovisas förvaltningens bedömning av alternativ avseende VA-verk-

samhetens finansiering för perioden 2021 till 2023. Kostnadsnivåerna bedöms öka 

något under 2021 vilket gör att den föreslagna taxenivån ger ett negativt resultat 

2021. På så sätt sänks det egna kapitalet till mer eftersträvade nivåer. Kostnaderna 

för 2022 och 2023 ökar något främst beroende på den höga investeringstakten och 

kapitaltjänstkostnaderna såsom ränta och avskrivningar. En oförändrad taxeök-

ning (5,5 %) under denna period kommer att medföra en ökning av det egna kapi-

talet. 

• Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna från brukningsavgifterna tillåts 

öka från året innan med: 5,5 procent 2021, 2022 och 2023. 

• Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna från anläggningsavgifterna tillåts 

öka från året innan med: 10 procent 2021, 2022 och 2023. 

• Skattebidrag till VA-verksamheten med 12,5 mkr per år möjliggör ut-

vecklingsarbete inom dagvatten och skyfallshantering enligt reglementet 

samt åtgärder kopplade till Västsvenska Paketet. 

Återbruket 

Återbruket föreslås även fortsatt finansieras av försäljningsintäkter. Att denna no-

minering hör till Kretslopp och vatten förutsätter fortsatt huvudmannaskap för 

verksamheten inom vår förvaltning. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Fördelningen av avgifterna mellan olika kundgrupper och olika tjänster förutsätts i 

denna jämförelse fördelas på samma sätt som under 2020. Beslut om hur avgif-

terna fördelas mellan olika tjänster tas i taxebeslutet under hösten. Detta ärende 

avser endast den totala intäktsnivån. 

Avfall 

Förslaget innebär att taxeintäkterna för avfallsverksamheten inte täcker kostna-

derna för verksamheten fram till 2022. Detta är en eftersträvad utveckling då av-

fallsverksamheten för närvarande har ett högt eget kapital som utgör en skuld till 

abonnenterna. Denna bör återställas så snart som möjligt för att komma rätt bru-

kare till del. Om man dröjer för länge så förändras kundbasen genom in- och ut-

flyttningar och andra förändringar. Samtidigt behöver det gap som uppstår mellan 

kostnader och intäkter minskas för att komma i balans till 2023, vilket ger höga 

procentuella höjningar, men från nivåer som är låga (jämfört med om budgeten 

varit i balans hela tiden). 

Förvaltningen visar i Bilaga 1 två olika alternativ för taxeutvecklingen, dels det 

förordade alternativet dels ett alternativ med en jämn taxe-bana med 8,4 procents 

höjning per år. Det förordade alternativet ger istället ett jämnare eget kapital. I ta-

bellerna nedan visas effekten på kundernas avgifter för de två alternativen. 

För perioden blir det en kraftig procentuell ökning av avfallsavgifterna för våra 

kunder. För 2021 bedöms ökningen i genomsnitt för avgifterna vara cirka nio pro-

cent, när intäkten ökar med tio procent. Intäktsökningarna under 2022 och 2023 

innebär avgiftsökningar med sju respektive fyra procent.  En genomsnittlig små-

huskund betalar 2020 cirka 1 794 kr per år för sin avfallshantering, bland större 

kommuner i Sverige låg nivån på 2 208 kr/år 2019. Ett lägenhetshushåll i Göte-

borg betalar i genomsnitt 1 285 kr per år 2020 och genomsnittet bland större kom-

muner i Sverige var 2019 1 546 kr per år: 
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Genomsnittlig avfallsavgift för hushåll med matavfallssortering och dagens taxekonstruktion och 
avgiftsfördelning vid det förordade alternativet  

Årsavgift kr/år 
 

Ökning mellan åren  
Småhus kr/år Lägenhet kr/år Småhus kr/år Lägenhet kr/år 

2020              1 794 kr                 1 285 kr                     -   kr                 -   kr  

2021              1 954 kr                 1 400 kr                  160 kr              115 kr  

2022              2 089 kr                 1 497 kr                  135 kr                97 kr  

2023              2 172 kr                 1 556 kr                    83 kr                59 kr       

Genomsnittlig avfallsavgift för hushåll med matavfallssortering och dagens taxekonstruktion och 
avgiftsfördelning vid det jämna alternativet  

Årsavgift kr/år 
 

Ökning mellan åren  
Småhus kr/år Lägenhet kr/år Småhus kr/år Lägenhet kr/år 

2020              1 794 kr                 1 285 kr                     -   kr                 -   kr  

2021              1 925 kr                 1 379 kr                  131 kr                94 kr  

2022              2 067 kr                 1 480 kr                  141 kr              101 kr  

2023              2 218 kr                 1 589 kr                  151 kr              108 kr  

 

I det förordade alternativet stiger avgifterna mer i början av perioden och i det 

jämna alternativet ökar avgifterna mer i slutet av perioden.  

Fördelningen mellan kunder och olika tjänster förutsätts i denna jämförelse vara 

samma som 2020. Beslut om hur avgifterna fördelas mellan olika tjänster tas i 

taxebeslutet. Detta ärende avser den totala intäktsnivån. 

VA 

Periodens relativt höga men jämna kostnadsutveckling medför en jämn taxeut-

veckling för att täcka VA-verksamhetens kostnader. Förslaget till taxehöjning in-

nebär att höjningen blir förhållandevis jämn för perioden. För 2021 bedöms ök-

ningen för avgifterna öka med cirka 350 kr/år för Typhus A. Intäktsökningarna 

under 2022 och 2023 förväntas medföra en liknande höjning för VA-kunderna. 

För Typhus B kommer ökningen innebära en ökning på drygt 2 700 kr/år. Obser-

vera att dessa siffror baseras på förutsättningarna att antalet kunder är oförändrat 

och alla avgiftstyper förändras lika mycket. 

Alternativ A 

Beräknad brukningsavgift enligt det förordade alternativet med en jämn taxekurva.  
  Brukningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020                    6 384 kr                    50 314 kr      

2021                    6 735 kr                    53 081 kr                   351 kr                           2 767 kr  

2022                    7 105 kr                    56 001 kr                   370 kr                           2 919 kr  

2023                    7 496 kr                    59 081 kr                   391 kr                           3 080 kr  

 



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 6 (8) 

   

   

Alternativ B i tabellen nedan har samma förslag till taxehöjning 2021 men en lägre taxe-

höjning 2022–2023 ger motsvarande ungefärliga taxehöjningar.  

Alternativ B 

Beräknad brukningsavgift enligt alternativet med en lägre taxa 2022-2023  

  Brukningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020               6 384 kr        50 314 kr      

2021               6 735 kr        53 081 kr                  351 kr        2 767 kr  

2022               7 018 kr        55 311 kr                  283 kr        2 230 kr  

2023               7 439 kr        58 629 kr                  421 kr        3 318 kr  

 

Anläggningsavgifterna kommer att behöva öka de närmaste åren då kostnadsbilden på 

framförallt exploateringskostnaderna kommer att ligga på en hög nivå under några år. 

Höjningen av anläggningsavgifterna med 10 procent kommer att medföra en ökning 

med cirka 23 000 kr för ett Typhus A och för Typhus B är ökningen cirka 56 000 kr. 

Observera att även dessa siffror baseras på förutsättningarna att antalet kunder är oför-

ändrat och alla avgiftstyper förändras lika mycket. Innan beslut om taxehöjningen tas 

kommer förvaltningen ta fram förslag till prislistor med mer exakta priser för de olika 

Typhusen. 

Scenario C 

Beräknad anläggningsavgift enligt det förordade alternativet med en jämn taxekurva.  
  Anläggningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020                230 000 kr                  563 750 kr      

2021                253 000 kr                  620 125 kr              23 000 kr                         56 375 kr  

2022                278 300 kr                  682 138 kr              25 300 kr                         62 013 kr  

2023                306 130 kr                  750 351 kr              27 830 kr                         68 213 kr  

 

Alternativet i tabellen nedan kallat Scenario A har ett förslag till taxehöjning 2021 som 

ger en självfinansieringsgrad på 70% redan år 2021. Detta medför att ingen taxehöjning 

behövs för 2022–2023.  

Scenario A 

Beräknad anläggningsavgift enligt alternativet med en lägre taxa 2022-2023  

  Anläggningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020 230 000 kr   563 750 kr   
2021 327 250 kr 873 813 kr 97 250 kr 310 063 kr 

2022 327 250 kr 873 813 kr -   kr -   kr 

2023 327 250 kr 873 813 kr -   kr -   kr 
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Jämförelse av brukningsavgift mellan kommuner med över 100 000 invånare 

Variationen är stor bland Sveriges kommuner när det gäller taxenivåer och vilka höj-

ningar som genomförs. Göteborgs brukningsavgifter är i nivå med övriga kommuner 

med mer än 100 000 invånare. Tabellerna nedan visar brukningsavgiften för Typhus A 

och B och jämförelsen är i 2020 års avgift. 

 

 

Jämförelse av anläggningsavgift mellan kommuner med över 100 000 invånare 

Anläggningsavgifternas storlek varierar mellan Sveriges kommuner då många variabler 

påverkar avgiftens storlek. Kommunens önskvärda självfinansieringsgrad påverkar 

också anläggningsavgiftens storlek. Göteborgs anläggningsavgifter är höga jämfört med 

övriga kommuner med mer än 100 000 invånare. Tabellerna nedan visar anläggningsav-

giften för Typhus A och B och jämförelsen är i 2020 års avgift. 

 

Jämförelser för ett hushåll i villa (typhus A) 

Jämförelsen görs för en fiktiv fastighet, typhus A, som definieras som ett småhus med 

en tomtyta som är 800 m2 och som är ansluten till alla tre ändamålen vatten, spillvatten 
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och dagvatten. Typhus A har den minsta sortens vattenmätare som kallas qn2,5 och en 

årlig vattenförbrukning på 150 m3.  

Jämförelser för ett hus med 15 lägenheter (typhus B) 

Jämförelsen görs för en fiktiv fastighet, typhus B, som definieras som ett flerfa-

miljshus med 15 lägenheter på en 800 m2 stor fastighet och som är ansluten till alla 

tre ändamålen vatten, spillvatten och dagvatten. Typhus B har två vattenmätare av 

storlek qn2,5 och en årsförbrukning på 2 000 m3.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kretslopp och vattens uppdrag syftar till stor del till att vidta åtgärder för att 

skydda miljön genom arbetet inom VA- och avfallsområdet. Att taxefinansiera 

med de föreslagna nivåerna innebär att detta uppdraget även fortsättningsvis kan 

utföras och förbättras. Vi kan driva våra anläggningar och vårt ledningsnät i enlig-

het med givna tillstånd och fortsätta med planerade förbättringsåtgärder. Till ex-

empel kan hushållsavfall fortsätta samlas in av fossilfria fordon med ökade sorte-

ringsnivåer och behandlas i anläggningar där mer resurser och energi återvinns. 

Insatser för minskat läckage och ökad materialåtervinning kan genomföras, lik-

som att fortsätta arbetet med att minska bräddningen av avloppsvatten till recipi-

ent. I förslaget ryms fortsatt mycket förbättringsarbete inom miljöområdet i enlig-

het med våra långsiktiga planer. 

Med en miljöstyrande avfallstaxa som fördelar avgifterna utifrån miljöbelastning 

kan vi dessutom bidra till att påverka göteborgarnas beteende i en miljövänligare 

riktning. 

Att skattefinansiera delar av verksamheten som enligt lag inte kan belasta avfalls- 

eller VA-kollektiven ger förvaltningen möjlighet att bistå staden med att sköta de 

deponier som historiskt använts för stadens verksamhetsavfall. Förvaltningen kan 

även arbeta enligt reglementet med dagvatten- och skyfallsfrågorna och därmed 

närma oss vattendirektivets krav på sjöar och vattendrag och bidra till en robust 

stad även vid mycket kraftig nederbörd. Dessutom kan förvaltningen bistå staden i 

arbetet med Västsvenska Paketet.  

Bedömning ur social dimension 

Med de föreslagna taxenivåerna kan servicen till göteborgarna bibehållas på da-

gens nivå och vissa förbättringsåtgärder genomföras utifrån ambitionerna att ge en 

god service och öka servicenivån och minska avvikelser och störningar i våra le-

veranser. Resultatet i denna dimension kommer troligen inte synas tydligt på kort 

sikt utan ger små ständiga förbättringar och ökat eller bibehållet förtroende för 

våra tjänster. Våra leveranser, tjänster och avgifter är inte varierade utifrån olika 

sociala förutsättningar utan beror av användning och nytta. 
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Bilaga 1: Förutsättningar för finansiering av avfalls-
verksamheten 2021 till 2023 

Sammanfattning 

Detta underlag avser att ge en rekommendation avseende utvecklingen av avfalls-

verksamhetens taxeintäkter och skattebidrag. Rekommendationen lämnas till 

kommunstyrelsen som underlag för kommunfullmäktiges budget för 2021 till 

2023. 

Avfallsverksamheten har för närvarande ett mycket högt eget kapital (drygt 74 

miljoner kronor vid utgången av 2019). Taxeintäkterna har därför budgeterats 

mycket lågt i förhållande till kostnaderna för att ge ett negativt resultat på 29,3 

mkr för 2020. Sänkningen av det egna kapitalet bör fortsätta även 2021 utifrån de 

regler som styr taxefinansierad verksamhet. Genom lagförändringar förväntas 

verksamheten under perioden få ökade kostnader. 

I slutet av 2019 beslutades om en ny förbränningsskatt som införs stegvis från 1 

april 2020 under tre år. Under 2021 kommer därför kostnaderna för avfallsverk-

samheten öka mer än normalt. Normalt är det kostnader för insamlingsfordon, 

bränsle, personal och avfallsbehandling som ökar utifrån kostnadsökningar i sam-

hället samt att vi blir fler göteborgare, totalt cirka 2–5 procent. Med den nya skat-

ten ses ökningar nära 8 procent. 

För att täcka den kraftiga kostnadsökningen föreslår förvaltningen att taxeintäk-

terna för 2021 ökas med 10 procent. Även denna höga höjning förväntas ge ett 

underskott 2021 då intäkterna hållits nere 2020. Underskottet beräknas bli 24,5 

mkr och resultera i ett eget kapital på 20,4 mkr. 

År 2022 fortsätter höjningar av förbränningsskatten. För att det negativa resultatet 

inte ska fortsätta vara stort utan börja närma sig ett nollresultat föreslår förvalt-

ningen en taxeintäktshöjning på 8 procent 2022. Vilket för kunderna motsvarar en 

genomsnittlig avgiftsökning med sju procent. 

Under 2023 förutspås endast indexuppräkning av förbränningsskatten. För att 

kompensera för förväntade normala kostnadsökningar och få en budget i balans 

föreslår förvaltningen att taxeintäkterna tillåts öka med 5 procent 2023.  

Nämnden ansvarar för nedlagda deponier som inte får finansieras med avfallsav-

gifter, förvaltningen föreslår att skattebidragen för dessa uppgår till 1 mkr per år 

under hela perioden. 

Förvaltningens bedömning 

Intäkter 

För 2020 budgeteras intäkten från avfallstaxorna att öka med drygt 1 procent, uti-

från kommunfullmäktiges taxebeslut (hösten 2019). Taxeintäkterna budgeteras till 

458 miljoner kronor under 2020. Avfallsverksamheten har för närvarande ett 

mycket högt eget kapital. Taxeintäkterna hålls 2020 långt under kostnaderna för 

att ge ett negativt resultat som bidrar till att sänka det egna kapitalet. 
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För 2021 föreslås taxeintäkten i det förordade alternativet öka med 10 procent för 

att kompensera för kostnadsökningar utifrån förbränningsskatten och lyfta intäkts-

nivån. En höjd intäktsnivå kompenserar för de tidigare underskotten.  

För 2022 föreslås taxeintäkten öka med 8 procent för att kompensera för ytterli-

gare kostnadsökningar utifrån förbränningsskatten och fortsätter lyfta intäktsnivån 

för att kompensera för de tidigare underskotten och ytterligare närma sig kost-

nadsnivån. 

Efter 2022 är det egna kapitalet återställt till förordade nivåer och för 2023 före-

slås en taxeintäktsökning på fem procent som kompenserar för kostnadsökningar 

och lyfter intäktsnivån den sista biten upp.  

Bidrag och övriga intäkter 

Bidragsposten minskar i resultaträkningen mellan 2020 och följande år. De tidi-

gare bidragen för stöd till stadens förvaltningar inom Skrota skräpet finns inte 

längre kvar. Denna post minskar och motsvaras även av lägre kostnader då verk-

samheterna avvecklas.  

Förvaltningen ser att nämnden fortsatt behöver skattebidrag för att kunna fullgöra 

uppdraget om att ansvara för stadens nedlagda deponier. För perioden 2021 till 

2023 behövs 1 mkr per år för detta. 

Metallskrot som samlas in på återvinningscentralerna säljs och ger en intäkt. 

Mängderna varierar med omkring fem procent per år, med en svagt stigande trend 

över åren. Ersättningen för metallskrot varierar kraftigt mellan månaderna och har 

totalt stigit de senaste två åren. Intäkterna för planperioden baseras på en nivå nå-

got lägre än de ovanligt höga vi sett för 2019. Covid-19 fick först metallpriserna 

att stiga i januari, men därefter har de sjunkit kraftigt under februari och mars. 

Kostnader och osäkerheter 

Utifrån den stora påverkan Covid-19 har på samhället kommer budgeteringen vara 

mer osäker för 2021 då det blir svårare att utgå från årets resultat. 

Förutsättningar 

Avfallsverksamheten påverkas särskilt av kostnaderna för insamling och behand-

ling. 

Från 2020 kommer en skatt tas ut på avfall som förbränns. 2019 var behandlings-

kostnaderna för det brännbara avfallet 45 mkr. Skatten innebär en ökning av dessa 

kostnader med cirka 7 mkr för 2020, 12 mkr för 2021 och 15 mkr för 2022. 

Under perioden räknar förvaltningen med att de ökade kraven på producenterna 

att anordna bostadsnära insamling får genomslag i avfallsmängderna. För 2022 

bedömer vi att avfallsmängderna i kommunens system minskar med cirka 1 000 

ton, eller knappt en procent, när småhusen får bättre tillgång till fastighetsnära 

sortering. Effekten är beräknad på att alla villahushållen i Göteborg sorterar till 

samma restavfallsnivåer som i de kommuner som redan idag har fastighetsnära in-

samling i småhusbebyggelse. Vi bedömer inte att vi kommer utföra några uppdrag 
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åt producenterna som påverkar ekonomin. Det är fortfarande oklart hur deras sy-

stem kommer att se ut och fungera.  

Befolkningsutvecklingen och en ökad konsumtion ger något ökade avfallsmäng-

der och ökad insamlingsvolym. En osäkerhet i bedömningarna är hur utvecklingen 

av förändringarna i befolknings- och konsumtionsutvecklingen går och därmed 

förändrade avfallsmängder och insamlingsvolym. 

Insamling och behandling – huvudverksamhet 

Vi förutser en ökning av grovavfallsmängderna till återvinningscentralerna. För 

matavfall har insamlingsökningen avstannat något, men fortsatt påverkansarbete 

och taxestyrning tillsammans med befolkningsökningen förväntas ge ökande mat-

avfallsvikter om än inte lika kraftigt som tidigare. Restavfallsnivåerna sjunker. 

När avfallsmängderna ökar på återvinningscentralerna ökar inte bara behandlings-

kostnaden, även övriga driftkostnader för personal, utrustning och transporter sti-

ger.  

De totala hushållsavfallsmängderna ökar i en takt som är något lägre än ökningen 

av hushållens konsumtionsutgifter varje år. Detta beror främst på att hushållen 

ökar sin andel tjänstekonsumtion (den är mindre resurs- och avfallsintensiv än va-

rukonsumtionen). Våra totala avfallsmängder förväntas totalt öka i en takt som 

följer hushållens varukonsumtion. Sällanköpshandeln ökar mest vilket gör att det 

främst är grovavfallet som ökar. Matavfallet ökar genom bättre utsortering och en 

svagt ökande dagligvaruhandel. Restavfallet minskar genom förbättrad utsorte-

ring. Det görs inga långsiktiga prognoser för hushållens varukonsumtion utan end-

ast för den samlade konsumtionen, en del av ökningen beror av att befolkningen 

ökar. Förvaltningen gör mängdprognoser utifrån de prognoser som Konjunkturin-

stitutet gör avseende svenska hushålls ekonomiutveckling med hänsyn till att Gö-

teborgs befolkning ökar snabbare än sverigesnittet. 

Insamlingskostnaderna ökar under hela perioden med befolkningsökningen, av-

fallsmängderna och kostnadsutvecklingen för personal och bränsle med totalt tre 

till fyra procent per år. 

För en längre period ser vi att framkomlighetsproblem i staden ger en högre nivå 

än normalt för insamlingskostnaderna i centrum.  

Övriga kostnadsförändringar 

Lakvattenanläggningen vid Brudaremossen tas i bruk under 2020, vilket då ger 

avskrivningskostnader och driftkostnader. Under 2021 fås helårseffekt på denna 

förändring. 

Resultaträkning 

Den förväntade utvecklingen visas i nedanstående resultaträkning. Där summeras 

de ovan beskrivna förändringarna. 
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tkr Utfall 

2019 

Budget  

2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Taxeintäkter  453 121 458 000 503 800 544 104 571 309 

Resterande intäkter 15 413 12 310 10 400 10 500 10 600 

 Verksamhetens totala intäkter 468 534 470 310 514 200 554 604 581 909 

 Personalkostnader -22 502 -27 590 -29 022 -29 893 -30 451 

Köp av huvudverksamhet -365 067 -399 600 -433 300 -457 600 -471 328 

Resterande kostnader -56 628 -64 420 -68 368 -66 987 -66 680 

Avskrivningar -4 798 -5 000 -5 000 -5 000 -5 500 

Räntekostnader -1 843 -3 000 -3 000 -3 200 -3 400 

 Verksamhetens totala kostnader -450 838 -499 610 -538 690 -562 680 -577 359 

Resultat 17 696 -29 300 -24 490 -8 076 4 550       

Taxeförändring 0% 1% 10% 8% 5% 

Eget kapital 74 175 44 875 20 385 12 309 16 860 

 

Med en taxeintäktsförändring 2021 på tio procent och därefter åtta och fem pro-

cent följande år och med en normal kostnadsutveckling kan utvecklingen av av-

fallsekonomin till 2023 illustreras i följande diagram: 

 

Osäkerheter 

Som nämnts ovan är flera av bedömningarna behäftade med osäkerheter. De tre 

största är osäkerhet kring uppdraget avseende fettavskiljare, avfallsmängdernas 

utveckling kopplat till konsumtion och befolkningsförändringar samt variation i 

behandlingspriser inklusive förbränningsskatt. Bränslepriser och lönekostnader 

som påverkar insamlingskostnaderna varierar normalt med några procent. Effekter 

av producentansvarets ökade servicenivå är ytterligare en osäkerhet. 

Under mars 2020 kom en dom i miljööverdomstolen som kan få påverkan på om-

fattningen av det kommunala avfallsuppdraget avseende fettavskiljare. I domen 

bedöms avfall från fettavskiljare inte vara kommunalt avfall. Det är ännu oklart i 
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vilken omfattning detta påverkar denna insamling. Omslutningen för denna delen 

av uppdraget uppskattas till närmare nio miljoner kronor 2020. 

En annan osäkerhet är att oförutsedda händelser i direkttilldelade uppdrag, som 

fordonshaverier eller rekryteringssvårigheter direkt påverkar kostnaden för dessa. 

Långsiktig utveckling 

Om förutsättningarna stabiliseras i perioden efter 2023 bedöms kostnads- och tax-

eintäktsutvecklingen kunna ligga på runt tre procent årligen med ett eget kapital 

på 12 till 15 mkr.  

Alternativt intäktsscenario 

För kostnaderna har inga alternativa scenarier tagits fram. För taxeintäkterna pre-

senteras nedan ett alternativ med en jämn förändring på 8,4 procent per år för pe-

rioden. Detta alternativ visar effekterna på eget kapital om man väljer en jämn 

taxebana för att nå till ett eget kapital i nivå med kommunfullmäktiges rekommen-

dationer. 

Belopp i mkr Utfall 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Totala intäkter 469 470 507 549 594 

varav taxeintäkter 453 458 496 538 583 

Totala kostnader -451 -500 -539 -563 -577 

Eget kapital 74 45 13 -1 16 

Taxeförändring mot 

föregående år  1% 8,4% 8,4% 8,4% 

I detta scenario återställs det egna kapitalet till låga nivåer 2021 och 2022. Nivå-

erna ligger under kommunfullmäktiges rekommendationer för en verksamhet av 

denna omfattningen. Och förvaltningen vill därför inte rekommendera detta alter-

nativ. Dessutom kan inte taxehöjningarna fortsätta förändras med 8,4 procent efter 

perioden som visas eftersom kostnadsökningarna då förväntas vara cirka tre pro-

cent.  

Motsvarande graf som för det förordade alternativet visar ett större negativt resul-

tat i början av perioden och ett större positivt i slutet. 
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Bilaga 2: Förutsättningar för finansiering av VA-
verksamheten 2021 till 2023 

Sammanfattning 

Detta underlag avser att ge en rekommendation avseende utvecklingen av VA-

verksamhetens taxeintäkter och skattebidrag till kommunstyrelsen som underlag 

för kommunfullmäktiges budget för 2021 till 2023. 

VA-verksamheten har efter 2020 års budgeterade underskott endast ett litet posi-

tivt eget kapital på cirka 5 mkr. Taxeintäkterna behöver därför inte fullt ut täcka 

de kostnader som förutses utan hållas på en sådan nivå att resultatet blir negativt 

2021 för att återställa det egna kapitalet till en nivå som balanserar runt noll över 

en treårsperiod. 

Kostnaderna för VA-verksamheten 2021 förväntas totalt bli cirka 1,1 miljarder 

kronor. Förändringen är något högre än ett genomsnittsår, dels på grund av tillfäl-

liga lokalkostnader för laboratoriet, dels på en kraftig ökning av investeringsutgif-

terna som påverkar genom de räntekostnader investeringarna medför. För att täcka 

de ökande kostnaderna föreslår förvaltningen att taxeintäkterna för 2021 ökas 

med 5,5 procent. 

För år 2022 och 2023 kommer finansieringsbehovet påverkas till stor del av vilka 

investeringsvolymer som genomförs och regler för hur dessa finansieras, föränd-

ring av antal medarbetare samt hur avgiften till Gryaab för avloppsvattenrening. 

Förvaltningen förordar att taxeintäkterna 2022 och 2023 höjs med 5,5 procent.  

Anläggningsavgifterna kommer att behöva öka de närmaste åren då kostnadsbil-

den på framförallt exploateringskostnaderna kommer att ligga på en hög nivå un-

der några år. För att uppnå en samlad kostnadstäckning på 70% redan år 2021 

skulle en ökning med 59% vara nödvändig. Förvaltningen föreslår att alla avgifts-

delar i anläggningsavgiften höjs med 10 procent för 2021. Den samlade kost-

nadstäckningen för nya VA-anslutningar under 2021 bedöms då bli cirka 49%.   

Nämnden samordnar och möjliggör utvecklingsarbete inom dagvatten och sky-

fallshantering och åtgärder kopplade till Västsvenska paketet. För att täcka dessa 

kostnader erhåller nämnden ett skattebidrag till VA-verksamheten med 12,5 mkr 

per år.  

Förvaltningens bedömning 

Intäkter 

För 2020 budgeteras intäkterna från VA-taxorna öka med 5,75% utifrån kommun-

fullmäktiges beslut (hösten 2019). Taxeintäkterna budgeteras till 928,7 Mkr för 

2020. 
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VA-taxorna består av brukningsavgifter (årlig avgift som består av en rörlig och 

en fast del) och anläggningsavgifter (engångsavgift när fastigheten ansluts till 

kommunalt VA). 

Brukningsavgifter ska finansiera förvaltningens driftkostnader, dvs personal, drift-

verksamhet, avskrivningar och räntor. Beräknade intäkter 2020 och de närmaste 

åren därefter baseras på antagandet att förbrukningen är oförändrad. Det är fortsatt 

svårt att se hur försäljningen av VA-tjänster kommer att utvecklas de närmaste 

åren. Efter en lång period när försäljningen av dricksvatten stadigt minskat är det 

oklart om trenden är bruten. Vattenförbrukning per person fortsätter att minska 

men hittills vägs det upp av att befolkningen i Göteborg, och därmed antal bru-

kare, stadigt ökar. Prognosen för den totala vattenförbrukningen 2021 antas därför 

bli oförändrad. Av taxeintäkterna på ca 970 Mkr kommer 60% från fasta avgifter. 

Anläggningsavgifterna ska bidra till finansiering av utbyggnad av det lokala led-

ningsnätet och behovet av höjning beror därför på hur planering och kalkyler ser 

ut för ledningsutbyggnad i samband med: 

- exploatering för nya detaljplaner,  

- VA-utbyggnad till saneringsområden (befintlig bebyggelse utan kommunalt 

VA), 

- serviser till enskilda nyanslutningar (t ex avstyckade fastigheter).  

Det förutses en fortsatt hög takt i stadsbyggnadsprojekten de närmaste åren för att 

därefter plana ut något. Hösten 2018 godkände kommunfullmäktige rapporten 

”Anläggningsavgifter – riktlinjer för finansiering av VA-exploatering” och beslu-

tade att förvaltningen ska ha som mål att kostnadstäckningen beräknat som rul-

lande treårsmedelvärde ska vara 70%. Kontantprincipen används, dvs det är årets 

utgifter och inkomster som jämförs, inte periodiserade kostnader och intäkter 

(vilka redovisas i resultaträkningen). 

Göteborg säljer dricksvatten till Ale, Mölndal, Partille och Öckerö kommun, vil-

ket regleras i avtal. Försäljning av dricksvatten till grannkommunerna bedöms år 

2021 ligga på samma nivå som 2020, i storleksordningen 18 Mkr, och avgiften 

höjs normalt lika mycket som brukningsavgiften i Göteborg.  

Kretslopp och vatten har sedan 2017 i reglementet ett uppdrag att samordna sta-

dens arbete med dagvatten och skyfall. Detta är en uppgift som ingår i förvalt-

ningens kompetensområde men är däremot inte en nödvändig kostnad enligt vat-

tentjänstlagen. Finansiering av uppdraget ingår därför inte i underlag för beräk-

ning av taxa, utan hanteras i separat ärende avseende skattefinansierad verksam-

het. 

Kostnader och osäkerheter 

Effekterna av Covid-19 har och kommer förmodligen att ha en stor påverkan på 

samhället. Det är svårt att bedöma vilka effekter som det kommer att ha på VA-

verksamheten och därför är kostnadsbedömningarna mer osäkra inför 2021.  
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Förutsättningar 

Det ekonomiska underlaget har i dagsläget inte gjort några justeringar baserat på 

effekterna av Covid-19. De tre största kostnadsposterna i driftbudgeten för VA-

verksamheten är: 

- personalkostnader i form av lön och sociala avgifter (237 Mkr),  

- avgift till Gryaab för avloppsvattenrening (254 Mkr), samt  

- kapitaltjänstkostnader (190 Mkr). 

 

Personalkostnaderna förväntas öka mer än normal löneökning då en viss fortsatt 

utökning av personalvolymen de närmaste åren, främst med hänvisning till att in-

vesteringsverksamheten ökat kraftigt i omfattning men också för att få en rimlig 

arbetsmiljö. Enligt den senaste beräkningen av framtida pensionskostnader ökar 

dessa fortfarande något mer än lönekostnaderna. 

Avgiften till Gryaab och hur den utvecklas speglar bolagets budget och förutsätt-

ningar. Göteborg är en av sju kommuner som äger bolaget. Kostnaderna fördelas 

mellan ägarkommunerna enligt en avgiftsmodell som bygger på både såld spill-

vattenmängd och uppmätta volymer i respektive kommuns anslutningspunkt. Gö-

teborgs andel utgör ca 80% av avgiftsuttaget, hur verksamheten utvecklas har där-

med en direkt påverkan på taxeutvecklingen i Göteborg. På lite längre sikt kom-

mer den kommande utbyggnationen av reningsverket innebära en stor ökning av 

kostnaderna för köpt huvudverksamhet från Gryaab.  

Investeringsvolymen har fördubblats de senaste tre åren och kommer fortsätta att 

öka några år till. Det, i kombination med den förändring av redovisningsprincip 

som gjordes 2017, innebär att förvaltningen har att hantera helt andra belopp för 

såväl avskrivningar som räntor än vad som varit tidigare. En beräkning baserad på 

samma typ av förutsättningar som tidigare ger en kostnadsökning med 9 Mkr jäm-

fört med 2020, men kommer troligen öka avsevärt kommande år (se nedan under 

avsnitt ”Osäkerheter”).  

En övrig förändring på kostnadssidan jämfört med 2020 är de tillfälliga kostnader 

för lokalhyra då laboratoriet på Lackarebäck renoveras (+ 12 Mkr). 
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Resultaträkning 

Den förväntade utvecklingen redovisas i nedanstående resultaträkning.  

 

Tkr Budget 2020  Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Taxeintäkter 918 400 968 912 1 022 202 1 078 423 

Anläggningsavgifter 10 300 12 500 15 100 15 100 

Resterande intäkter 79 209 79 638 81 728 81 577 

Verksamhetens totala intäkter 1 007 909 1 061 050 1 119 030 1 175 100 

Personalkostnader -224 725 -236 900 -246 000 -257 800 

Köp av huvudverksamhet -250 376 -254 080 -258 000 -263 000 

Resterande verksamhetskostnader -372 558 -381 070 -382 700 -391 100 

Avskrivningar -119 000 -131 000 -145 000 -170 000 

Räntekostnader -63 250 -63 000 -74 000 -84 000 

 Verksamhetens totala kostnader -1 029 909 -1 066 050 -1 105 700 -1 165 900 

Resultat -22 000 -5 000 13 330 9 200 

Taxeförändring  5,75% 5,50% 5,50% 5,50% 

Eget kapital 5 170 170 13 500 22 700 

 

Resultatet för 2019 är inte angivet i tabellen ovan då en förändring av redovis-

ningen gör det svårt att jämföra poster mellan åren. 
 

Osäkerheter 

På kort sikt är det osäkerheten i gjorda antaganden avseende investeringsprojekten 

som kan få stor påverkan på resultatet. En osäkerhetsfaktor är i vilken utsträck-

ning planerade investeringsprojekt genomförs med egen personal påverkar in-

täktssidan (aktivering av arbetad tid i investeringsprojekt), i vilken utsträckning 

projekt kommer till avslut och aktiveras vilket påverkar kapitaltjänstkostnaderna. 

Några poster som kan komma att påverka kostnadsbilden men som inte är med-

räknade i kostnadsberäkningarna är dels vilka redovisningsprinciper som skall an-

vändas och dels utvecklingen av räntekostnaderna. På lite längre sikt finns även 

finansieringen av utbyggnaden av reningsverket på Gryaab. 

Förändring av redovisningsprincip:  

• Valet av vilken avskrivningstid som ska tillämpas behöver värderas, flera kom-

muner har gått över till en avskrivningstid som ligger närmare den tekniska 

livslängden (70 - 80 år) istället för 50 år som är vanligt idag. Det behövs också 

ett ändrat arbetssätt för att kunna göra antaganden med större precision av såväl 

arbetad tid i investeringsprojekt som när projekt avslutas och aktivering ska 

starta. 

 

• Val av modell för hur aktiverad tid ska hanteras för projektverksamheten måste 

göras. Idag redovisas en stor del av arbetad tid i projekt som en investering. 
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Om en ändrad redovisningsmodell kommer tillämpas innebär det stora föränd-

ringar i kostnadsposten för arbetad tid. 

Vissa av ovanstående förändringar skulle innebära ökade driftkostnader, andra 

minskade och det är därför angeläget att ta ett helhetsgrepp för att skapa en stadig 

utgångspunkt för bedömning av framtida kostnadsvolym. 

Personalkostnader är en stor budgetpost. Vi ser ett långsiktigt behov av VA-inve-

steringar på en fortsatt hög nivå och behöver hitta en strategi för att anpassa perso-

nalvolymen efter nödvändiga investeringar, alternativet är att anpassa takten i ge-

nomförandet genom noggranna prioriteringar.  

Under 2020 kommer sannolikt förvaltningens fastighet på Ringön att säljas, be-

räkningarna innehåller inga antaganden om vilken intäkt det kommer medföra, då 

förutsättningarna i tid eller villkor är oklart i dagsläget. 

Gryaab fick i januari ett nytt miljötillstånd som gäller till och med 2036 med lik-

nande utsläppskrav som idag. I tillståndet finns ytterligare ett villkor att utredning 

om utbyggnad av reningsverket ska vara klar inom 5 år. Ansökan om nytt miljö-

tillstånd med skärpta utsläppskrav görs i samband med att utbyggnad ska ske. En 

utbyggnad kommer att påverka VA-avgifterna från ungefär år 2030 och framåt.  

Långsiktig kostnadsutveckling 

Förvaltningen har sammanställt planerade verksamhetsförändringar och räknat 

upp dessa med antagande om normal kostnadsutveckling. Planerade investerings-

utgifter har kostnadsberäknats med befintlig modell för avskrivningar och befint-

lig ränta hela perioden (1,25%). I underlaget ingår även Gryaabs ekonomiska 

långtidsplan med planerat avgiftsuttag. Den beräknade kostnadsutvecklingen för 

perioden 2019 – 2030 illustreras i nedanstående diagram: 
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Alternativt intäktsscenario för brukningsavgifter 

För intäkter från brukningsavgifter har två alternativ för taxehöjning studerats: 

A. Minsta möjliga höjning 2021 och därefter en jämn taxekurva 

B. Höj det som krävs för att behålla ett positivt eget kapital 

 

Med ovan beskrivna utveckling av nödvändiga kostnader för VA-verksamheten 

krävs intäktshöjningar enligt nedanstående tabell för de olika alternativen, där även 

effekt på det egna kapitalet ingår: 
 

Alternativ A      
Jämn taxebana 2019 2020 2021 2022 2023 

Taxeförändring   5,75% 5,5% 5,5% 5,5% 

Resultat, tkr  -22 000 -5 000 13 330 9 200 

Eget kapital, tkr 27 169 5 170 170 13 500 22 700 

      

Alternativ B      

Återställa eget kapital 2019 2020 2021 2022 2023 

Taxeförändring   5,75% 5,5% 4,2% 6,0% 

Resultat, tkr  -22 000 -5 000 670 926 

Eget kapital, tkr 27 169 5 170 170 839 1 765 

 

 

Förvaltningen förordar alternativ A, dvs att intäkterna höjs med 5,5% år 2021 och 

över hela perioden. Med alternativ A skapas en jämn taxekurva som har vissa mar-

ginaler 2022 och 2023 som kan möta kostnadsökningar som kan uppstå.  
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Intäkter från anläggningsavgifterna 

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när en fastighet ansluts till 

det kommunala ledningsnätet första gången och i samband med eventuell beställ-

ning av fler VA-tjänster. Förvaltningen får anläggningsintäkter från olika typer av 

fastigheter:  

 

• Exploatering - när nya detaljplaner ska genomföras, intäkterna från dessa områden 

varierar beroende på utbyggnadstakt i staden och vilken typ av områden som byggs. 

 

• VA-upprustning – när förvaltningen bygger ut ledningsnät i befintliga bostadsom-

råden som idag har enskilda VA-lösningar, består ofta av före detta fritidshus, ut-

byggnad sker i den takt som finns i ”Plan för VA-upprustning i omvandlingsområ-

den”,  

 

• Beställningar – när nya fastigheter bildas genom avstyckning i befintliga områden 

eller när t ex en industrifastighet vill ha ytterligare anslutningspunkter, denna typ 

av anslutning varierar med konjunkturen och byggviljan i staden.  

 

Intäkter från anläggningsavgifter ska finansiera kostnaden för att bygga de lokala 

va-ledningarna i ett område. Den del av investeringskostnaden som inte finansieras 

av anläggningsavgifter blir en kapitaltjänstkostnad i driftbudgeten, vilken finansie-

ras av brukningsavgifter.  

 
Tabell: Årlig kostnadstäckning 2015 - 2019 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnadstäckning  40%  65%  110%  51%  49%  

 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska eventuella överskott i uttaget av an-

läggningsavgifter balanseras inom en treårsperiod. De senaste sju åren har förvalt-

ningen inte varit i närheten av något överuttag. 
 

Tabell: Kostnadstäckning som rullande treårsmedelvärde 2014 - 2020 

År  2014 - 2016  2015 - 2017  2016 - 2018  2017 - 2019  2018 – 2020  

Kostnadstäckning  53%  67%  69%  63%  48%  

 

Förvaltningen redovisade förra året ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda 

anläggningsavgifterna. Förslaget till riktlinjer som lämnades kan sammanfattas:  

 

• de närmaste åren ska avgifterna höjas successivt så att kostnadstäckningen 

för 2021 uppnår minst 70%,  

 

• därefter ska målet vara att på sikt uppnå 100% kostnadstäckning som ett 

rullande treårsmedelvärde.  

 

Förslaget behandlades i fullmäktige 2018-12-20, §18 1325/17, med beslut enligt 

följande: ”3. Kommunfullmäktige tillstyrker nämndens förslag i den del som gäller 

inriktning för anläggningsavgiftens täckningsgrad om att uppnå 70 procent till år 

2021. En långsiktig plan för att uppnå föreslagen inriktning ska redovisas i samband 
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med nämndens årliga förslag till VA-taxa.” Kommunfullmäktige godkände också 

en höjning av anläggningsavgifterna med 10 % från 2019-01-01. 
  

Alternativt intäktscenario för anläggningsavgifter  

Förvaltningen gör en plan för exploateringsinvesteringar VA som följer stadens 

planering för detaljplaner och deras genomförande. Med planerade exploateringsin-

vesteringar för perioden 2021 - 2030 som utgångspunkt kan man beräkna vilka tax-

ehöjningar som krävs beroende på vilken kostnadstäckning som önskas. De två 

scenariona visar mer på i vilken riktning kostnadstäckningen utvecklas eftersom det 

finns flera osäkerhetsfaktorer som har stor påverkan på utfallet:  

 

• I vilken utsträckning exploateringsprojekt genomförs enligt den idag kända 

tidplanen 

 

• Om intäkterna ökar lika mycket som avgifterna höjs, intäkterna varierar be-

ror på vilken typ av fastigheter som blir debiteringsklara visst år 

 

• Hur konjunkturen utvecklas, i beräkningen antas att antalet nya VA-anslut-

ningar ökar de närmaste två åren för att därefter avta och sedan ligga kvar 

på samma nivå 

 

Scenario A - Genomför de höjningar som krävs för att uppnå kostnadstäckning 70 

procent under 2021 men ingen höjning av avgifterna senare i perioden: 
 

År  2021  2022  2023  2024  2025  

Höjning av avgifterna  55%  0%  0%  0%  0%  

Kostnadstäckning enskilt år  70%  77%  78%  84%  81%  

Kostnadstäckning som rullande 3-årsmedel  55%  64%  75%  80%  81%  

 

Konsekvensen av scenario A blir att för att klara målet att nå 70 procent kostnads-

täckning år 2021 krävs en mycket stor avgiftshöjning det året på grund av att 2021 

är ett år med mycket höga exploateringsinvesteringar. Från 2020 och framåt har 

man kommit upp på en nivå som innebär att, med givna antaganden, inga höjningar 

alls behövs under efterföljande år. 

 

Scenario B - Genomför de höjningar som krävs för att uppnå kostnadstäckning 70 

procent under 2022 med höjning av avgifterna 2021 och 2022 men mindre ökningar 

senare i perioden: 
 

År  2021  2022  2023  2024  2025  

Höjning av avgifterna  25%  15%  6%  0%  0%  

Kostnadstäckning enskilt år  56%  72%  77%  83%  80%  

Kostnadstäckning som rullande 3-årsmedel  51%  58%  68%  77%  80%  

 

Konsekvensen av scenario B blir att man inte klarar målet att nå 70 procent kost-

nadstäckning år förrän 2022 men det krävs ändå stora avgiftshöjningar det året på 

grund av att perioden innehåller mycket höga exploateringsinvesteringar.  
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Scenario C – Strävan efter en jämnare taxebana 
 

År  2021  2022  2023  2024  2025  

Höjning av avgifterna  10%  10%  10%  3%  2%  

Kostnadstäckning enskilt år  49,5%  60%  67%  75%  74%  

Kostnadstäckning som rullande 3-årsmedel  48%  52%  59%  67%  72%  

 

Konsekvensen av scenario C blir att man inte klarar målet att för det enskilda året 

nå 70 procent kostnadstäckning år 2021, men man får i gengäld en mer stabil 

taxebana där full kostnadstäckning som rullande treårsmedelvärde kan uppnås 

2025. Med detta scenario minskar också risken för överuttag om konjunkturen 

skulle försvagas och exploateringsinvesteringarna sjunker.  

 

Förslag till höjning av anläggningsavgifterna  

Med förvaltningens investeringsplan för perioden 2021 - 2030 som utgångspunkt 

föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 10 procent från och med 2021-01-01 

enligt scenario C ovan, samt att prislistan avrundas till hela tusental.  



Verksamhetsnomineringar 
inför budget 2021-2023 

Kulturnämnden 

2020 
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Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 

Kulturnämnden har under de senaste åren hanterat kraftiga besparingar och i detta arbetat för att prioritera publik verksamhet. Prioriteringen har skett på 

bekostnad av styr- och stödresurser, genom kortsiktiga besparingar på till exempel säkerhet, miljö och personalbefrämjande åtgärder och en ökad grad av 

självfinansiering. Förvaltningen gör bedömningen att fortsatta besparingar inom ovanstående områden inte är möjliga. Fortsatt anpassning av verksamheten 

behöver därmed ske genom att omfattning och ambition ses över och att en prioritering av politiska initiativ sker. Situationen medför också att kulturnämnden 

inte har möjlighet att inom befintlig ram bära de kostnadsökningar som blir följden av de investeringsprojekt som nu utreds på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Kulturnämnden kommer ta sin del av ansvaret genom att prioritera och optimera befintliga lokaler så att verksamheten i hög utsträckning 

kan hantera den prognostiserade befolkningsökning till 2050, utan att staden behöver bygga nya bibliotek eller andra kulturinstitutioner utöver de kulturhus 

som redan är planerade. För att det ska vara möjligt krävs dock att resurser avsätts i nu- och närtid för att säkerställa beslutade förstudier och identifierade 

anpassningar av bibliotekslokaler i syfte att kunna skala upp verksamheten i takt med befolkningsökningen. 

 

 

  

Kultur 

 
  

 Bilaga 1 
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En hållbar kulturstad 

Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Om- och tillbyggnaden av 

Göteborgs konstmuseum 

behöver realiseras i enlighet 

med förstudien. 

Museet har stora utmaningar 

kring säkerhet, tillgänglighet, 

arbetsmiljö och klimatkrav 

för samlingarna. Ska museet 

behålla sin internationella 

samverkan och få möjlighet 

att utvecklas krävs en om- 

och tillbyggnad. 

 

Akademiska Hus byggnation 

av ny konstnärlig fakultet 

samt Västlänkens uppgång 

genererar sprängningar som 

kräver att samlingarna delvis 

behöver evakueras. Det 

gäller oavsett vad beslutet 

blir kring om- och 

tillbyggnaden av museet.  

 

Realiseras förstudien enligt 

tänkt tidplan kan projektet 

synkas med sprängningar i 

området och samplaneras 

med Nya magasin. Projektet 

kräver omlokalisering av 

Göteborgs Konsthall. Staden 

behöver även se över avtalet 

med Hasselblad. 

Den långsiktigt hållbara 

lösningen är att realisera den 

förstudie som Higab och 

kulturförvaltningen arbetat 

fram.  

 

Att genomföra projektet 

parallellt med projekt nya 

magasin kommer att skapa 

positiva synergier som bidrar 

till att hålla kostnaderna nere. 

Verksamhetsmässigt och 

ekonomiskt är det en fördel 

att genomföra projektet 

samtidigt som Akademiska 

hus bygger den nya 

konstnärliga fakulteten för att 

slippa dubbla evakuerings-

kostnader och minskade 

entréintäkter. 

Projektet säkerställer en 

modern museiverksamhet 

avseende säkerhet, 

tillgänglighet och klimat 

både för besökare, personal 

och samlingar. Ett modernt 

konstmuseum stärker även 

Göteborg som destination.  

Antal besök och samarbeten 

bedöms kunna öka vilket ger 

positiva effekter på museets 

externa intäkter. 

 

Samplanering med projektet 

kring nya magasin och 

Akademiska Hus projekt 

kring ny konstnärlig fakultet 

samt ny stationsuppgång för 

Västlänken ger ekonomiska 

och verksamhetsmässiga 

fördelar.  

Förstudien för om- och 

tillbyggnaden av Göteborgs 

konstmuseum beräknas 

återrapporteras till 

kommunstyrelsen (KS) under 

hösten 2020. I samband med 

det presenteras den nya 

hyresnivån.  

 

Kostnadsökningar för 

evakuering av föremål, 

intäktsbortfall, hyra av 

ändamålsenliga magasin med 

mera under tiden som museet 

är stängt bedöms uppgå till 

2,2 miljoner kronor 2021 och 

mellan 12 och 14 miljoner 

kronor per år perioden 2022 

– 2026. 

 

Analys av angivna kostnader 

kommer att finnas i 

underlaget till ärendet då 

detta återrapporteras till KS. 



 

Göteborgs Stad [Kultur], bilaga till tjänsteutlåtande 3 (8) 

   

   

Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Nya magasin för Göteborgs 

Stads samlingar behöver 

realiseras i enlighet med 

förstudien. 

Staden saknar en 

ändamålsenlig magasins-

lösning. En rad risker såsom 

skadedjur, uppsägningar av 

hyresavtal, bristande 

arbetsmiljö och brist på 

tillfälliga lokaler gör 

situationen akut. Situationen 

innebär att Göteborgs Stad 

brister i efterlevnaden av 

museilagen.  

Den långsiktigt hållbara 

lösningen är att realisera den 

förstudie som Higab 

tillsammans med kultur-

förvaltningen tagit fram.  

Ändamålsenliga och 

moderna magasin 

säkerställer samlingarnas 

bevarande över tid i enlighet 

med gällande lagstiftning 

samtidigt som de säkerställer 

en god arbetsmiljö för 

personalen. 

De nya magasinen beräknas 

ge en årlig hyres-, drift- och 

leasingkostnad på 38,3 mnkr.  

 

Tillfälliga kostnader för flytt 

av samlingar beräknas uppgå 

till 65 mnkr fördelat över sju 

år. 

 

Analys av kostnader kommer 

att finnas med i underlaget 

till det specifika ärendet. 

En långsiktig 

lokalförsörjning för 

kulturnämndens 

verksamheter. 

Kulturnämndens lokaler har 

inte haft en given plats i 

Göteborgs Stads lokal-

försörjning och investerings-

planering. Många lokaler är 

eftersatta och har stora 

underhållsbehov. Någon 

enhetlig process kring 

reinvestering och underhåll 

av lokalerna saknas då 

ansvaret är splittrat på flera 

fastighetsägare.  

 

Situationen för stadens 

museer är speciell då 

alternativa lokaler saknas 

eftersom byggnad och 

verksamhet är synonyma. 

Kulturnämnden ser behov av 

en strategisk lokalförsörjning 

för nämndens verksamheter. 

Oavsett vem som äger 

lokalerna.  

Tydligt fokus i planeringen 

ska ligga på att; tänka om, 

optimera, bygga om och 

bygga nytt. Utifrån den 

prioriteringsordningen. 

 

En bra dialog mellan 

kulturförvaltningen och 

lokalsekretariatet är en 

förutsättning för en 

fungerande process. 

När verksamheten bedrivs i 

ändamålsenliga lokaler ges 

bättre förutsättningar för en 

kvalitativ verksamhet och en 

god arbetsmiljö. 

 

Åtgärderna bedöms leda till 

att befolkningsökningen fram 

till 2050 kan mötas utan att 

några nya kulturinstitutioner 

behöver byggas annat än i 

undantagsfall. 

Långsiktighet gör att 

investeringar kan planeras 

bättre. Stora investeringar 

behöver inte genomföras 

samtidigt men kan 

samplaneras om det ger 

synergier.  

Långsiktighet ger också 

möjlighet att välja åtgärder 

som kräver mindre 

ekonomiska resurser. 

 

Investeringsutgifter sparas 

om befolkningsökningen i 

huvudsak kan hanteras utan 

byggnation av nya 

kulturinstitutioner. 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Förbättrade förutsättningar 

för det fria kulturlivet genom 

hållbara ersättningar och 

utökade resurser för 

kulturstöd. 

Stadens ersättnings- och 

stödnivåer till det fria 

kulturlivet har inte utvecklats 

i takt med stadens expansion. 

Det påverkar fria kultur-

aktörers möjlighet att livnära 

sig på sin konst negativt.  

 

Kulturnämnden saknar idag 

möjlighet att följa nationella 

riktlinjer vad gäller 

ersättning till konstnärer och 

kulturutövare. 

 

Sedan kulturstöden öppnades 

upp har konkurrensen om de 

tillgängliga medlen ökat. 

Idag råder en stor diskrepans 

mellan befintliga stöd och 

kvalificerade ansökningar. 

Kulturnämnden har antagit 

nya riktlinjer med syfte att 

skapa ett enhetligt och 

systematiskt arbetssätt för 

arvodering. För att nå upp till 

nationella riktlinjer krävs 

ytterligare resurser vilket inte 

ryms inom nuvarande ram.  

 

Nivån på en ekonomisk 

förstärkning till det fria 

kulturlivet är en politisk 

fråga varför förvaltningen 

inte föreslår någon summa 

utan endast konstaterar att 

det finns behov av ökat stöd. 

Göteborgs Stad stärks som 

uppdragsgivare och 

förtroendet från det fria 

kulturlivet ökar då utövare 

får en rimlig ersättning för 

sitt arbete. Medborgarnas 

möjlighet att ta del av konst 

och kultur ökar. 

 

Bilden av Göteborg som en 

levande kulturstad stärks 

vilket ger positiva effekter 

för kultursektorn och besöks-

näringen. En satsning på det 

fria kulturlivet ger också 

upphov till positiva effekter 

för kulturella och kreativa 

näringarna och bidrar därmed 

till målen i det näringslivs-

strategiska programmet. 

2020 genomförs nollmätning 

mellan utbetalda ersättningar 

och vilken ersättning som 

skulle betalats om nationella 

riktlinjer följts. Bedömning 

är att det minst saknas ett par 

miljoner kronor. Resurser 

som kulturnämnden idag inte 

förfogar över utan att 

prioritera i antalet aktiviteter 

eller genom att dra ner på 

annan verksamhet. 

 

Nämnden är medveten om att 

en resursförstärkning 

behöver ske successivt. 

Bedömningen är dock att en 

sådan successiv ökning 

behöver påbörjas redan i 

KF:s budget 2021. 

Förbättrad process avseende 

enprocentsregeln. 

Enprocentsregeln behöver 

förbättras då roller, mandat, 

finansieringsmodell och 

upphandlingsrutiner inte är 

tydligt definierade. Det gör 

att samarbetet i staden inte 

fungerar i enlighet med KF:s 

beslut (2013-01-31, § 25). 

En utredning kring pågår. Ett 

förslag i utredningen är att 

nämnder/ bolag beställer 

konstgestaltning av kultur-

förvaltningen som köper in 

och producerar konsten till 

ett givet belopp som ska 

täcka både produktion och 

administration. Fakturering 

sker till nämnd/ bolag.  

En förbättrad process kring 

enprocentsregeln förväntas 

leda till att förvaltningar och 

bolag lever upp till 

intentionerna i KF:s beslut. 

Den gestaltade livsmiljön 

utvecklas genom tillgänglig 

offentlig utomhuskonst. 

Något som kommer både 

boende och besökare till del 

Förutsättningarna för att de 

medel som enligt KF:s beslut 

ska avsättas för konstnärlig 

gestaltning verkligen 

används som avsett ökar.  

Tydligare mandat, 

finansiering och rutiner 

bidrar till ett effektivare 

utnyttjande av befintliga 

resurser. I förhållande till det 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Kräver förändrad ansvars-

fördelning för upphandlingar. 

Kulturnämnden ges undantag 

så att kulturförvaltningen får 

ansvar för att sköta 

upphandlingar kopplade till 

enprocentsregeln. 

och bidrar till att stärka 

Göteborg som besöksmål. 

ursprungliga beslutet i KF är 

den föreslagna åtgärden inte 

kostnadsdrivande. 

Utveckling av Göteborgs 

Stads folkbibliotek. 

Många av de bibliotek som 

kulturnämnden övertog 2019 

är slitna och i behov av 

upprustning. I vissa fall krävs 

större och/eller mer 

ändamålsenliga lokaler.  

Biblioteksutredningen pekar 

på att folkbiblioteken är bra 

placerade utifrån tyngd-

punkterna i den framtida 

stadsutvecklingen. Genom 

bra planering och 

komplettering med ny typ av 

service kan nuvarande 

biblioteksstruktur bära en 

befolkningsökning i linje 

med stadens tillväxtmål fram 

till 2050.  

Kulturnämnden tar sin del av 

ansvaret genom att prioritera 

och kraftsamla där det gör 

störst nytta. Nämnden håller 

kostnaderna nere genom 

principen; tänk om, optimera, 

bygg om eller bygg nytt.  

KF behöver säkerställa att 

kulturnämnden får utökade 

ramar för hyra, drift och 

leasing kopplat till de 

investeringar som krävs för 

att nuvarande biblioteks-

struktur ska klara av att möta 

en ökad befolkning.  

 

Förbättrad tillgänglighet, 

service anpassad efter 

framtidens behov samt en 

bättre fysisk arbetsmiljö.  

 

Långsiktig planering 

möjliggör prioriteringar där 

verksamheten kan planera 

behoven i nutid, närtid och 

framtid samt föreslå de mest 

effektiva åtgärderna.  

 

Om befintliga bibliotek 

moderniseras, anpassas och 

kompletteras med meröppet 

och serviceställen så behövs 

det sannolikt inte byggas nya 

bibliotek utöver de kulturhus 

som redan beslutats. 

Investeringsutgifter för 

kommunalt ägda fastigheter, 

ökade driftkostnader för 

investeringar i lokaler ägda 

av kommunala bolag och 

privata hyresvärdar.  

 

Behov och kostnader arbetas 

fram när den pågående 

biblioteksutredningen är 

färdig och beslutad.  

 

Revidering av Göteborgs 

Stads kulturprogram  

(KF 2013-11-07, § 19)  

och Göteborgs Stads 

Kulturprogrammet och 

biblioteksplanen antogs 

2013. Program och planer 

ska förtydliga och prioritera 

Dokumenten är antagna av 

KF. En revidering av dessa 

behöver därmed ett igång-

sättningsbeslut från KS innan 

Ett uppdaterat kulturprogram 

ska spegla förutsättningarna i 

omvärlden, tydligt spegla 

kulturens roll utifrån ett 

Kostnaderna för en 

revidering av de aktuella 

styrdokumenten ryms inom 

kulturnämndens tilldelade 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

biblioteksplan  

(KF 2013-06-13, § 24). 

strategiska mål för berörda 

verksamheter. Båda 

dokumenten behöver 

revideras på grund av 

förändrade förutsättningar i 

omvärlden och inom 

Göteborgs Stad. 

en revidering påbörjas. 

Beslut om reviderat program 

och reviderad plan ska sedan 

återigen fattas av KF.  

hållbarhetsperspektiv samt 

öka samstämmigheten med 

andra styrdokument. 

 

En biblioteksplan är ett 

lagstadgat dokument. Aktuell 

plan löper ut 2021.  

ram. Kostnader för övriga 

förvaltningar består i att 

deras personal i viss mån 

behöver delta i arbetet.  
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En hållbar kulturförvaltning 

Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

Översyn av grunduppdrag 

enligt reglemente och 

lagstiftning samt politiska 

uppdrag. 

Resurserna räcker inte för att 

finansiera grunduppdraget. 

Till detta kommer 

ofinansierade uppdrag som 

tillkommit eller uppdrag där 

medlen urholkats över tid.  

 

Besparingar har gjorts på 

styr- och stödresurser och 

bedömningen är att det inte 

går att spara mer där utan att 

arbetsmiljön riskeras än mer. 

Kulturnämnden behöver se 

över omfattningen av den 

verksamhet som bedrivs 

utifrån reglemente och 

lagstiftning. Nämnden 

behöver även se över vilka 

politiska uppdrag som kan 

prioriteras bort. Det 

inkluderar uppdrag som 

tidigare beslutats av 

nämnden själv såväl som av 

KS och KF.  

Åtgärden är inte en besparing 

sett till nivån på kommun-

bidraget utan en anpassning 

av verksamheten utifrån 

ekonomiska förutsättningar. 

Åtgärden kan leda till förslag 

på att verksamhet som 

tillkommit som följd av 

politiska beslut i KF/KS 

föreslås prioriteras bort eller 

genomföras med sänkt 

ambitionsnivå. 

Kulturnämnden bedöms få en 

ekonomi och verksamhet 

som är i bättre balans samt 

en mer hållbar arbetsmiljö.  

Flernivåfinansiering av 

Göteborgs Stads museer. 

Göteborgs konstmuseum och 

Röhsska museet är av 

nationellt intresse. För att 

verksamheten ska vara 

hållbar över tid behövs det 

utökad regional och statlig 

finansiering. Statens andel är 

idag liten. Regionens relativa 

andel har minskat över tid.  

 

Röhsska museet har idag ett 

statligt uppdrag inom ramen 

för gestaltad livsmiljö.    

Kulturnämnden ser behov av 

att frågan om statlig med-

finansiering lyfts på högsta 

politiska nivå och att den 

pågående dialogen med 

regionen resulterar i ett avtal 

om samfinansieringen av 

stadens museer. 

Ökad statlig och regional 

finansiering är rimlig utifrån 

de kulturhistoriska värden 

som staden förvaltar, och 

som är av regionalt och 

nationellt intresse. Ökad 

regional och statlig 

finansiering innebär att 

staden inte behöver stå för så 

stor andel av kostnaderna. 

Det skapar möjlighet för en 

mer hållbar verksamhet. 

Arbetet för ökad regional och 

statlig finansiering bör 

rymmas inom ordinarie 

ansvar för berörd personal 

och heltidspolitiker. Ett 

framgångsrikt arbete innebär 

att staden ensam inte behöver 

stå för kostnaden. Hur stora 

belopp det handlar om är 

svårt att bedöma eftersom det 

handlar om förhandling och 

politisk beredning på 

regional och statlig nivå. 

Säkerställd finansiering för 

tillkommande kostnader i 

samband med investeringar. 

Nämnden står inför stora 

investeringar där följden blir 

ökade kostnader för hyra, 

Kulturförvaltningen arbetar 

med att hålla ambitionsnivå 

och kostnader på så låg nivå 

Med en tillkommande 

finansiering som täcker de 

utökade kostnader som 

För beslutade projekt som 

om- och tillbyggnaden av 

Sjöfartsmuseet Akvariet så 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 

leasing- och drift. Kostnads-

ökningar som nämnden inte 

kan bära inom nuvarande 

ram utan stora besparingar på 

reglementsstyrd verksamhet 

och/eller genom att prioritera 

bort politiska initiativ. 

som möjligt. Bland annat 

genom att samordna projekt 

för att få synergier. KF 

behöver dock skjuta till 

medel för att nämnden ska 

kunna hantera beskrivna 

kostnadsökningar. 

respektive investering 

medför garanteras att 

intentionerna med 

investeringen kan realiseras 

utan stora besparingar i 

annan verksamhet. 

handlar det om 4,2 mnkr för 

2021. Från det att museet 

öppnar under 2022 blir den 

ökningen totalt 10,9 mnkr. 

Utjämnande resurstilldelning 

i samband med ny nämnd-

organisation. 

Stadsdelsnämnderna har en i 

huvudsak enhetlig 

organisationsstruktur med en 

rad styr- och stödfunktioner. 

Funktioner som i allt 

väsentlig saknas inom 

kulturförvaltningen på grund 

av resursbrist. Det har gjort 

att förvaltningen har svårt att 

medverka fullt ut i stadens 

jämlikhets-, trygghets- och 

stadsutvecklingsarbete.  

 

Förvaltningen har också haft 

svårt att avsätta tillräckliga 

resurser för fastighets-, 

säkerhets- och miljöfrågor. 

Frågor som aktualiserats 

sedan stadsdelsbiblioteken 

fördes över till nämnden. 

Kulturnämnden ges full 

ersättning för tillkommande 

verksamhet samt en utökad 

ram för uppbyggnad av en 

förvaltningsstruktur som 

svarar upp mot de styr- och 

stödresurser som funnits i 

stadsdelsförvaltningarna och 

som finns inom de flesta av 

dagens fackförvaltningar. 

Kulturförvaltningen kan ta 

den plats och det ansvar som 

förväntas i gemensamma 

arbetsgrupper och processer i 

Göteborgs Stad. Något som 

ger bättre förutsättningar för 

att nå stadens mål om en 

tillgänglig kultur och en 

jämlik stad. 

Kulturnämnden behöver ges 

full ekonomisk ersättning för 

tillkommande uppdrag. 

Därtill behöver kultur-

nämnden få en utökad ram 

för att kunna bemanna upp 

med relevanta styr- och 

stödresurser för att kunna ta 

det ansvar som förväntas i 

stadens arbete med till 

exempel stadsutvecklings- 

och jämlikhetsfrågor. Till det 

kan också läggas det ökade 

interna behovet av resurser 

för fastighets- och 

säkerhetsfrågor.  

 



Bilaga 2

LÄSANVISNING

De belopp som anges i tabellen är det förändrade behov som uppstår mellan två år. 

Angivna ramjusteringar är alltså den ökning som krävs i relation till föregående års ram.

Nomineringar (som har direkt ekonomisk effekt/ konsekvens) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Hållbara ersättningar för konstnärer engagerade av kulturförvaltning 2 000

Säkerställd finansiering för tillkommande kostnader för hyra, drift och leasing i 

samband med utvecklingen av Sjöfartsmuseet Akvariet
4 200 6 700

Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum behöver realiseras i enlighet med 

förstudien
2 200 9 800 1 200 -600 1 200 -1 800

 - varav tillfälliga projektkostnader 
1 

(kostnaderna för 2021 och 2022 kommer att falla ut oavsett om projektet blir av eller inte på grund av den påverkan som 

Akademiska Hus sprängningar har på verksamheten i form av evakuering, stängning etc.)

2 200 9 800 1 200 -600 1 200 -1 800

 - varav behov av bestående ramökning 2

Nya magasin för Göteborgs stads samlingar behöver realiseras i enlighet med 

förstudien
2 300 7 900 10 500 32 650 800 -7 950

 - varav tillfälliga projektkostnader 
3 2 300 7 900 500 4 350 800 -7 950

 - varav behov av bestående ramökning 
4 10 000 28 300

 - varav hyror för avvecklade magasin som utgår -1 600 -2 500

BEHOV AV TILLFÄLLIG PROJEKTBUDGET 5 4 500 17 700 1 700 3 750 2 000 -9 750

BEHOV AV BESTÅENDE RAMÖKNING 6 6 200 6 700 10 000 28 300 -1 600 -2 500

SAMMANLAGD RAMJUSTERING PER ÅR 7 10 700 24 400 11 700 32 050 400 -12 250

Nomineringar (som har indirekt ekonomisk effekt/ konsekvens)

Resursbehov utöver föregående års ram (belopp i tusentals kronor, tkr)

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021



Översyn av grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning samt tillkommande 

politiska uppdrag

En långsiktig och systematisk lokalförsörjningsprocess för kulturnämndens 

verksamheter

Flernivåfinansiering av Göteborgs Stads museer

Utökade resurser för kulturstöd (det fria kulturlivet)

Utveckling av Göteborgs Stads folkbibliotek

Utjämnande resurstilldelning i samband med ny nämndorganisation.

FOTNOTER

7  Bygger på att projektram och permanent ramökning från föregående år behålls. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år.

5  Bygger på att projektramen från föregående år behålls så länge behovet kvarstår. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år.

6  Bygger på att ramökningen från föregående år behålls. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år.

En politisk förhandlingsfråga med region och stat.

Behov finns om det fria kulturlivet ska kunna växa i takt med staden. 

Nivån på tillkommande medel är en fråga för kommunfullmäktige.

Behov av en hållbar lokalförsörjning för kulturnämndens verksamheter. 

KF behöver ha beredskap för att täcka tillkommande kostnader.

Underfinansieringen av nuvarande uppdrag kräver kontinuerlig översyn av 

verksamheten för att anpassa ambition och utbud till tillgängliga resurser.

1
 Avser kostnader under projekttiden för evakuering av föremål, intäktsbortfall, hyra av tillfälliga magasin med mera.

2
 Avser hyres, leasing- och driftkostnader. Kostnaderna är preliminära, förstudien beräknas bli klar hösten 2020.

3
 Avser såväl kostnader under projekttiden för evakuering, sanering, flytt med mera som kostnader för hyra, leasing och drift efter färdigställande.

4
 Avser hyres, leasing- och driftkostnader från det att de nya magasinen övertas av kulturnämnden. 

Exakta belopp kan inte bedömas i nuläget eftersom det inte är klart vilken 

verksamhet som ska tas över. När det gäller utökad ram för att kunna 

bemanna upp relevanta styr- och stödfunktioner ser nämnden att det är en 

successiv utveckling som krävs men att den behöver påbörjas nu.

Utredning pågår. När den är klar kommer kulturförvaltningen sätta sig ner och 

analysera vad utredningen kommer fram till. Först därefter går det att 

tidssätta och kostnadsberäkna de åtgärder som behöver vidtas.
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Stadsledningskontoret har med anledning av detta lämnat kompletterande 

vägledning inför arbetet med verksamhetsnomineringar. 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag. I 

det fall frågan handlar om andra nämnder, skall samverkan med dem ske, 

innan nomineringen genomförs. 

• Staden står, likt kommunsverige i övrigt, inför (betydande) utmaningar 

med avseende på kompetensförsörjning och finansiering. Det innebär att 

det årliga budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska 

ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka förutsättningarna att göra 

detta behöver hela organisation bidra med att lämna förslag på hur detta 

kan ske. Respektive nämnd behöver då bidra med vad nämnden ser kan 

förändras i nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, 

nämndens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget kring nämndens 

uppdrag bör framgå.  

• Hur arbetar nämnden idag med effektiviseringar? Vilka 

effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter till 

digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Nomineringen avser såväl drift som investeringsverksamhet. De berörda 

nämnder som har investeringar lämnar till stadsledningskontoret 

investeringsnomineringar på tio års sikt i excelmall samt worddokumentet i 

februari i enligt med tidigare information. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och 

allt för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Den centrala 

budgetprocessen innehåller väldigt mycket material att ta till sig. Det 

innebär att det är önskvärt att vara kortfattad så långt det går. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder 

verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för att bifogas 

Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs stad. 

I Kommunfullmäktiges budget 2020 beskrivs: 

• ...all verksamhet utöver vad som åligger nämnderna i reglementena 

konsekvent ifrågasättas. 

• Tidigare givna uppdrag beslutade före budgetåret 2019 utöver 

reglementena måste sammanställas, värderas och omprövas. 

Som grund för verksamhetsnomineringarna ligger nämndens reglemente, 

kommunfullmäktiges budget för 2020 (samt tidigare budget), nämndens budget och 

verksamhetsplan för 2020 
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2 Lokalnämndens uppdrag 
Reglementet för Göteborgs lokalnämnd betonas det kommunala ändamålet med: 

Nämnden har ansvar för att tillhandahålla verksamhetslokaler främst för 

undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service, men även 

andra typer av lokaler för stadens behov. 

Nämnden ska förvalta och utveckla verksamhetslokaler inom sitt fastighetsbestånd 

till de verksamheter som bedrivs av Göteborgs Stad, samt agera mellanhyresvärd 

för nämndernas inhyrda verksamhetslokaler. Av reglementet framgår det vad som 

är nämndens verksamhetsområde och uppgifter och inom vilka områden nämnden 

träder i kommunfullmäktiges ställe. I detta ingår; 

• Fastighetsförvaltning 

• Byggnation 

• Hyresverksamhet 

• Göteborgs Stads hyresmodell 

• Hyressättning 

• Övernattning vid idrottscuper 

• Elsäkerhet 

I budgeten fastställde KF två typer av mål: 

1. Övergripande mål/verksamhetsmål (för Lokalnämnden - tre övergripande 

mål och sex verksamhetsmål) 

2. Specifika mål till nämnden (tre specifika mål för lokalnämnden) 

I budgeten (samt i budgetyrkande från Alliansen) redogörs även för sju riktade 

uppdrag till lokalnämnden samt fyra uppdrag till samtliga nämnder. 

Förutom det har nämnden beslutat i sin verksamhetsplan om tre 

Utvecklingsfrågor och fokusområden för 2020: 

• Hyressättning (Lokalnämnden har fått i uppdrag att tillse en ny 

kostnadsneutral hyressättning tas fram och träder i kraft för 

skolnämnderna) 

• Ledningssystem Lokalförvaltningen 2021 (processbaserad organisation) 

• Ny nämndorganisation (Lokalförvaltningen förväntas delta aktivt, vilket 

kommer att kräva resurser från förvaltningen som kommer arbeta aktivt i 

projektet)  

Ett större fokus på ovanstående grunduppdrag, mål och fokusområden med färre 

tillkommande uppdrag/ökade uppdrag utan finansiering skulle kunna säkerställa 

måluppfyllelsen och öka leveranserna inom den ordinarie verksamheten. 



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  5 (14) 

Lokalnämnden  

 2020-05-11 

3 Nomineringar utifrån tidigare 
uppdrag, program och planer 

3.1 Bygga och drifta växthus 

Aktivitet: 

Kommunfullmäktige gav i budgeten 2017 fastighetsnämnden i samverkan med 

lokalnämnden i uppdrag att ta fram en plan för fler växthus i staden som skapar 

odlingsmöjligheter i anslutning till kommunala verksamheter.  

Föreliggande strategi och handlingsplan för fler växthus på kommunal mark är 

förvaltningarnas svar på uppdraget.  

Ekonomiska konsekvenser för lokalförvaltningen:  

En relativt liten utökad kostnad för drift och underhåll tillkommer för växthus.  

Kostnaden ingår inte i nämndens rambudget 

Förvaltningen/lokalnämndens bedömning och ambitionsnivå:  

Förvaltningen anser att det inte finns resurser att utföra arbetet enligt uppdraget i 

KFs budget 2017. Ska förvaltningen fortsätta att bygga och drifta växthus ska detta 

finansieras av den beställande förvaltning. 

 

3.2 Utbyte av däckgungor innehållandes PAH 

Aktivitet: 

Enligt beslut i Lokalnämnden till följd av stadsrevisionens granskning av giftfri 

förskola skulle alla däckgungor ha bytts ut senast 2018. Utbyte har ej kunnat ske 

enligt framtagen plan på grund av svårighet att hitta giftfria gungsitsar som 

säkerhetsmässigt passar befintliga gungställningar och som fungerar för yngre 

barn, men också på grund av nivån på erhållna underhållsmedel.  

Ekonomiska konsekvenser för lokalförvaltningen:  

Belastar en redan ansträngd underhållsbudget 

Förvaltningen/lokalnämndens bedömning och ambitionsnivå:  

Invänta ett alternativ för giftfria gungor.  

Hanteras som kunduppdrag (om förskoleförvaltningen under tiden vill ha alternativ 

till gungor) 
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3.3 Utbyte av PVC-mattor äldre än år 2000 i 

förskolor? 

Aktivitet: 

Lokalnämnden beslutade 2015-11-30 (N230-0411/15) att översända förvaltningens 

förslag på svar till Stadsrevisionen angående revisionen om miljörisker i förskolan 

(Äldre PVC-mattor ska vara utbytta 2023).  

Ekonomiska konsekvenser för lokalförvaltningen:  

Utbyte har ej kunnat ske enligt plan på grund av nivån på erhållna underhållsmedel. 

Risk för suboptimering då mattbyten lyfts ut och hanteras från den totala inre 

underhållsbehovet.  

Förvaltningen/lokalnämndens bedömning och ambitionsnivå:  

Utbyte av samtliga mattor till år 2023 är ej möjligt 

Om förvaltningen ska kunna öka takten i utbytet förutsätter det att förvaltningen 

erhåller ytterligare underhållsmedel. Oavsett behöver förvaltningen revidera 

tidplanen. Att vara klara år 2026 bedöms då vara rimligt. 

Förvaltningen behöver under de kommande tre år 2021-2023 årligen 8 miljoner 

kronor. 

3.4 Öka andel återbruk 

Aktivitet: 

Enligt Göteborgs Stads Klimatstrategiska program ska avfallsmängderna per 

göteborgare reduceras med 30 procent mellan 2010 och 2030.  

Arbete pågår idag på förvaltningen utifrån avfalls- och klimatmål men beslut om 

ambitionsnivå/inriktning avseende specifikt återbruk är inte fattade. 

Ekonomiska konsekvenser för lokalförvaltningen:  

Personella resurser för att driva och utveckla frågan tär på underhållsbudgeten 

På kort sikt krävs ett utvecklingsarbete som kan ha en viss negativ ekonomisk 

verkan utifrån belastning underhållsbudget/ökas investeringsbudget  

Förvaltningen/lokalnämndens bedömning och ambitionsnivå:  

Förvaltningen ska ej lagerhålla material utan istället låta externa aktörer ta hand om 

det som LF inte använder längre.  

Invänta externa aktörer ska dyka upp på marknaden.  

3.5 Skapa solskyddade platser på förskolegårdar 

Aktivitet: 

Åtgärder till följd av föreläggande från miljöförvaltningen med risk för vite. 
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Förvaltningen övertog ansvaret från kundverksamheterna (ändring av befintliga 

miljöer) för att få lösningar med bättre livslängd och funktion samt effektivare 

hantering.  

Ekonomiska konsekvenser för lokalförvaltningen:  

Belastar en redan ansträngd underhållsbudget 

Kostnaden ingår inte i nämndens rambudget 

Skulle kunna hanteras via kunduppdrag men då med mindre effektiv hantering och 

högre kostnader över tid för staden. 

Förvaltningen/lokalnämndens bedömning och ambitionsnivå:  

Uppdraget bör ligga på förvaltningen men det behövs ekonomiska medel för att 

genomföra det.  

Den totala summan för solskyddande åtgärder på totalt cirka 165 platser beräknas 

till cirka 14 miljoner kronor, fördelat på de tre kommande åren, 2021–2023.” 
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4 Ekonomiska nomineringar 
Nedan följer en redovisning av vilka av lokalnämndens ekonomiska behov 2021 

som utgår och vilka behov som lokalnämnden nominerar inför 2021. 

I detta nomineringsunderlag lämnas utöver lokalnämndens egna nomineringsbehov 

2021 även en prognos över respektive skolnämnds lokalkostnader för 2021. 

Underlagen är kommunicerade till respektive verksamhetsnämnd samt 

stadsledningskontoret (se bilaga 1). 

2021 blir ett övergångsår med ökade lokalkostnader för lokalnämndens hyresgäster 

enligt vad som redovisas i bilaga 1.Kostnaderna är av två slag: 

1) Hyresrelaterade kostnader vilka bygger på befintlig modellhyra samt de 

kostnader som tidigare finansierats med kommuncentrala medel. 

2) Investeringsrelaterade driftskostnader som följer i spåren av vissa större om-, 

till- och nybyggnationsprojekt. Dessa kostnader avser evakueringslösningar, 

rivnings kostnader samt kostnader för nedskrivning av kvarstående bokförda 

restvärden. 

Det är väsentligt att påpeka att de investeringsrelaterade kostnaderna som följer av 

större ny- och ombyggnationer (evakuerings, rivnings- och 

nedskrivningskostnader) inte är hyresgrundande och inte kommer att omhändertas 

inom ramen för ny hyressättning som ska gälla från och med 2022. Kostnaderna är 

engångskostnader och måste därför budgetmässigt hanteras år för år. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 måste genom tilldelade ramanslag tydligt 

visa på vem som ska bära dessa i förväg svårbedömda kostnader. Kostnaderna 

prognosticeras 2021 till ca 80 miljoner kronor (2019: 132 mnkr, 2020: 120 mnkr). 

Kostnadsvolymen är helt beroende av vilka investeringsprojekt som är beställda för 

genomförande av lokalnämnden. 

Kostnaderna är svårbedömda då många faktorer kan påverka utfall och tidpunkt för 

utfall. De ekonomiska konsekvenserna följer av verksamheternas beställningar men 

att kostnaderna inte kan undvikas är främst en effekt av bristande framförhållning i 

stadens planering i kombination med att staden växer och har brist på byggbar 

mark. De bör därför fortsättningsvis budgeteras och finansieras kommuncentralt. 

4.1 Nominering av hyresrelaterade poster under 

övergångsåret 2021 

Lokalnämnden leder ett utvecklingsarbete för att avveckla den nuvarande 

hyressättningen (hyresmodellen) av stadens verksamhetslokaler och ersätta den 

med en självkostnadsbaserad hyressättning from 1 januari 2022. Enligt projektets 

tidplan avser lokalnämnden redovisa för kommunfullmäktige i början av 2021 

respektive verksamhets lokalkostnader från och med 1 januari 2022. Samma 

underlag avser lokalnämnden i början av 2021 lämna till sina hyresgäster. 

Hyresgästernas nämnder kan därefter omhänderta underlagen i sina 

verksamhetsnomineringar under våren 2021 inför budgetåret 2022. 

För att möjliggöra detta pågående utvecklingsarbete krävs en övergångsperiod 
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under 2020 och 2021 innan de nuvarande spelreglerna kan ersättas med nya. 

Det är därför av största vikt att följande förutsättningar fastställs i budget 

2021: 

a) lokalnämndens nuvarande negativa kommunbidrag (2019: -158 tkr) justeras inte 

på något sätt utifrån hyresrelaterade poster. 

Kommunbidraget nollställs from 1 januari 2022. 

b) lokalnämnden begär inte någon justering av kommunbidraget för kompensation 

för slutavräknade och underfinansierade nytillkommande lokaler from hösten 2017 

till och med hösten 2019 (2020:43,5 mnkr). Denna finansiering omfördelas från 

kommuncentralt håll till respektive hyresgäst. 

c) lokalnämnden motsvarande budgetutrymme 2020 under KF s budgetrubrik: 

”Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder” (45 mnkr) för kompensation 

för tillkommande objekt under 2021, kan utgå. 

d) lokalnämndens kommunbidrag justeras inte för det så kallade ekonomiska 

utrymmet under 2021 (2020: - 27,5 mnkr). 

4.2 Nominering av kompensation för ökade 

kapitalkostnader 2021 

Lokalnämndens kommunbidrag justeras med 23,2 mnkr som kompensation för 

kapitalkostnader för genomförda reinvesteringar 2019. 

För att inte belasta en redan ansträngd underhållsbudget ytterligare, behöver 

lokalnämnden för sista gången erhålla kapitalkostnads kompensation för 

genomförda reinvesteringar. Enligt den beräkningsmodell som 

stadsledningskontoret använt tidigare år uppgår beloppet till 23,2 mnkr. 

Från och med 2022 kommer hyresgästerna att debiteras kapitalkostnaderna för 

utförda reinvesteringar som en del av sin hyra. 

4.3 Nominering av utökad underhållsbudget 2021 

Lokalnämndens kommunbidrag justeras tillfälligt med en ramförstärkning under 

2021 med 75 mnkr avsedda för underhållsåtgärder för att möjliggöra en 

återhämtning av de åtgärder som tvingades ställas in under 2019 pga. anpassning 

till redovisningspraxis. From 2022 kommer en självkostnadshyra att sättas som 

säkerställer en rimlig underhållsbudget för lokalnämndens del. 

4.4 Nominering av indexhöjning 2021 för alla 

verksamhetslokaler 

Prisutveckling inom fastighetsbranschen bedöms lågt räknat uppgå till 2,5 %. Det 

är denna indexuppräkning lokalnämnden behöver justera samtliga hyresnivåer med 

inför 2021. 
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4.5 Nominering av bibehållen effekt av eventuellt 

sänkt internränta 

Lokalnämndens kommunbidrag justeras inte i motsvarande grad som internräntan 

eventuellt beslutas sänkas (från 1,5 till 1,25 %). Den positiva effekt som detta 

förväntas ge på lokalnämndens ekonomi uppgår till ca 30 miljoner kronor vilken i 

sin tur leder till lägre lokalkostnader för hyresgästerna. 

4.6 Nomineringsantaganden gällande 

hyressättning och hyresnivåer 2021 och 

framöver - Successiv övergång till nya 

hyressättningsprinciper 

Övergången från dagens hyresmodell som använts sedan 2001 till en 

självkostnadsbaserad hyressättning måste av flera skäl ske i etapper. 

Lokalnämnden, stadens verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen sitter fast i 

hyresmodellens befintliga strukturer och regelverk vilka kräver tid för att lösa upp. 

Förändringarna ska också enligt kommunfullmäktiges budget 2020 ske i nära 

dialog med hyresgästerna och förändringarna ska vidare möjliggöra långsiktig 

förutsägbarhet för bägge parter. Arbetet är tidskrävande och bör inte hastas fram. 

Resultatet ska bli hållbart för en lång period. Beslutsprocesserna för att förankra 

nya hyressättande principer kräver också långa ledtider. 

Innan lokalnämndens ekonomi genomlysts, nya hyressättande principer tagits fram 

i nära samverkan med hyresgästerna och fördelningsmodeller förankrats i den 

tillsatta styrgruppen, föreslår därför förvaltningen att övergången sker stegvis med 

ett slutligt införande från och med 1 januari 2022. 
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Bilden ovan visar lokalkostnadsutvecklingen för skolnämnderna de kommande 

åren. Observera att kostnaderna för 2022 ska ses som en indikation då arbetet med 

de nya hyressättningsprinciperna pågår. 

  

Hyressättning under 2021 

Bakgrund 

Finansieringen av lokalförvaltningens lokaler som ryms inom regelverket för 

hyresmodellen (skol och omsorgslokaler) ser något olika ut. 

1) Merparten av lokalerna, samtliga i bruk tagna fram till hösten 2017, debiteras 

modellhyra och kompensation från kommuncentralt håll erhålls via 

kommunbidraget. Detta förväntas kvarstå oförändrat under 2021. 

Kommunbidragsramen inkluderar således en betydande del av lokalnämndens 

hyresfinansiering. Att ta bort lokalnämndens befintliga negativa 

kommunbidragsram redan 2021 skulle allvarligt skada det utvecklingsarbete som 

pågår och skapa betydande otydlighet och irritation mellan lokalnämnden och dom 

som nämnden finns till för. 

2) Skollokaler för de lokaler som i bruk tagits from hösten 2017 debiteras 

modellhyra och den kommuncentrala kompensationen erhålls tom den 1 juli 2020 

genom avräkning av en kommuncentral post styrd till lokalnämnden (45 mnkr). 

Därefter omfördelas den kommuncentrala finansieringen för skolnämndernas 

lokaler till respektive skolnämnd vilket fortsätter ske under 2021. 

Omsorgslokalerna debiteras enbart modellhyra under 2020 men antas from 2021 

bära sin del av den tidigare kommuncentral finansieringen. 

Nomineringsantagande 

Lokalförvaltningen utgår därför från att hyresnivåerna 2021 utgörs av den 

befintliga modellhyran för de lokaler som i bruk tagits sedan hösten 2017 samt den 

del av den tidigare kommuncentrala kompensationen som omfördelats till 

respektive hyresgäst (se bilaga 2-4). 

Hyressättningen 2021 ska inte betraktas som en ny modell för hyressättning utan är 

bara en övergångshantering utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till 

lokalnämnden att införa kostnadsneutral hyressättning from 1 juli 2020 helt via det 

centrala anslaget. 

Alternativet att införa nya hyressättande principer redan 2021 som omfattar hela 

beståndet, skulle krävt att utvecklingsarbetet med nya hyressättande principer redan 

nu var klart och förankrat hos hyresgästerna. Detta är uppenbarligen inte rimligt 

med tanke på tidsaspekten. 

Hyressättning from 2022 

Under början av 2021 avser lokalnämnden kunna ge långsiktig förutsägbarhet och 

budgetunderlag till sina hyresgäster inför 2022 utifrån väl förankrade 

hyressättningsprinciper och framtagna modeller för fördelning av lokalnämndens 

samtliga kostnader. Innebär dessa förutsättningar hyreshöjningar har dessa hunnit 

behandlas och beslutas av såväl kommunstyrelse och kommunfullmäktige i god tid. 

Tidplan för framtagande av nya hyressättande principer för Göteborgs stads 
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verksamhetslokaler 
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5 Redovisning av områden där 
lokalnämnden önskar ett 
tydliggörande 

1. Det behöver tydliggöras att de eventuella tomställda lokaler som lämnas av 

nuvarande stadsdelsorganisationer ska finansieras av de nyskapade 

facknämnderna. 

2. Det behöver tydliggöras vem inom staden som ska bära kostnadsansvaret 

för evakueringar, rivnings kostnader samt utrangeringskostnader 

(restvärden) i spåren av beställda om- och nybyggnadsprojekt (så kallade 

investeringsrelaterade driftskostnader). 
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6 Redovisning av några av 
lokalnämndens pågående 
effektiviseringsarbeten 

1. Total översyn av förvaltningens arbetssätt i syfte att process orientera hela 

förvaltning och därmed frigöra resurser. 

2. Översyn av stadens hyressättning vilket kommer att leda till starkt 

förändrings- och effektiviseringstryck hos både beställande 

verksamhetsnämnder och lokalnämnden. 

3. Arbete med smarta upphandlingar i syfte att kostnadseffektivisera dessa 

ytterligare.Inom lokalnämndens investeringstäta uppdrag frigör dock detta 

främst investeringsutgifter och leder inte till väsentligt lägre kostnader i 

driftbudgeten. 

4. Ett aktivt arbete pågår i enlighet med lokalnämnden 

energieffektiviseringsplan. 



Bilaga 1 Sammanställning av lokalrelaterade kostnader 2021 per skolnämnd
Förskolenämnden 2019 Ökning 2020 S:a 2020 Ökning 2021 S:a 2021 Ökning 2021, %
Mnkr

Modellhyra 364

Övergångshyra* 54 418 56 474 13

Investeringsrelaterade driftskostnader** 17 *** 14 14 2 16

Summa lokalrelaterade kostnader 68 432 58 490

Grundskolenämnden
Modellhyra 1 036

Övergångshyra* 64 1 100 137 1 237 12

Investeringsrelaterade driftskostnader 91*** 106 106 -46 60

Summa lokalrelaterade kostnader 170 1 206 91 1 297

Utbildningsnämnden
Modellhyra 241

Övergångshyra* 20 261 17 278 7

Investeringsrelaterade driftskostnader - - - - -

Summa lokalrelaterade kostnader 20 261 17 278

* Övergångshyra= Modellhyra + omfördelade lokalkostnader som tidigare finansierats kommuncentralt

**  Projektrelaterade evakuering,- rivnings- och nedskrivningskostnader i samband med beställda om- och nybyggnationer.

Dessa kostnader utgör inte en del av hyran.

*** De investeringsrelaterade driftskostnader 2019 kostnader belastade lokalnämnden.

Ett eventuellt beslut om en sänkning av internräntan är inte inkluderat i ovan redovisade belopp.



Grundskola 2020 2021

Modellhyra ¹ 1 059 859 628  

Modellhyra inkl. 2,5% uppräkning 1 087 882 549  

Slutbesiktigade 2017-10 tom 2020-02

Omfördelade lokalkostnader Delår 16 235 216        

Omfördelade lokalkostnader Helår 32 470 431        

Slutbesiktigade from 2020-03 tom 2021-12

Omfördelade lokalkostnader Delår 2 164 016          

Omfördelade lokalkostnader Helår 12 171 573        

Modellhyra 2020 Delår 21 634 731        

Modellhyra 2021 Helår 104 473 705     

Tot: 1 099 893 591  1 236 998 259  

Kommentar: Raderna för Delår avser Juli-Dec 2020, belopp i kr.

¹ Kommunicerad modellhyra september 2019: 1 038 505 260 kr.

Differensen avser därefter tillkommande lokaler

Modellhyra

Slutbesiktigade tom 2020-02



Radetiketter Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 inkl. 2,5%

Grundskola 1 059 859 628                        1 087 882 549                                            

Totalsumma 1 059 859 628                        1 087 882 549                                            



Slutbesiktigade 2017-10 t.o.m. 2020-02  Omfördelade lokalkostnader Delår  Omfördelade lokalkostnader Helår

Grundskola 15 116 000                                                     30 232 000                                                     

Grundskola-inhyrd 1 119 216                                                        2 238 431                                                        

11304F Dr Heymans gata 13 260                                                             26 520                                                             

GSF 13 260                                                             26 520                                                             

40143F Plejadgatan 1-3 216 020                                                           432 040                                                           

GSF 216 020                                                           432 040                                                           

40161F Skola Hus Santos BV 455 500                                                           911 000                                                           

GSF 455 500                                                           911 000                                                           

60429F Angeredsvinkeln 27 377 936                                                           755 871                                                           

GSF 377 936                                                           755 871                                                           

70822F Rya skolan, Pav Erik Väderhattsg 56 500                                                             113 000                                                           

GSF 56 500                                                             113 000                                                           

Totalsumma 16 235 216                                                     32 470 431                                                     



Radetiketter Summa av Omfördelade lokalkostnader 2020 juli-decSumma av Omfördelade lokalkostnader 2021

Backaskolan - F-6 -                                                                                136 553                                                             

Bergums skola nybyggnation av gamla Hus C 68 951                                                                         827 416                                                             

Bläseboskolan F-9, inkl träningssärskola -                                                                                -                                                                      

Glöstorpsskolan 4-9 -                                                                                3 596 177                                                          

Herrgårdsskolan tillbyggnad

Klarebergsskolan  lokalanpassning -                                                                                -                                                                      

Långedragsskolan Nybyggnad -                                                                                1 126 411                                                          

Nya Slottsbergsskolan nybyggnad 567 694                                                                       1 135 388                                                          

Rambergsskolan anpassning F-6 -                                                                                -                                                                      

Saffransgatan ny skola -                                                                                243 392                                                             

Sannaskolan om- och tillbyggnad hus B

Skytteskolan ny skola F-9 -                                                                                1 465 408                                                          

Svartedalsskolan - Nybyggnation 936 802                                                                       1 873 604                                                          

Torpaskolan kök -                                                                                586 086                                                             

Tångenskolan F-3 skola -                                                                                -                                                                      

Åkeredsskolan, nyproduktion -                                                                                -                                                                      

Östra Kålltorp ny skola F-6 (Parkskolan) 590 569                                                                       1 181 138                                                          

Totalsumma 2 164 016                                                                    12 171 573                                                        



Radetiketter

Backaskolan - F-6

Bergums skola nybyggnation av gamla Hus C

Bläseboskolan F-9, inkl träningssärskola

Glöstorpsskolan 4-9

Herrgårdsskolan tillbyggnad

Klarebergsskolan  lokalanpassning

Långedragsskolan Nybyggnad

Nya Slottsbergsskolan nybyggnad

Rambergsskolan anpassning F-6

Saffransgatan ny skola

Sannaskolan om- och tillbyggnad hus B

Skytteskolan ny skola F-9

Svartedalsskolan - Nybyggnation

Torpaskolan kök

Tångenskolan F-3 skola

Åkeredsskolan, nyproduktion

Östra Kålltorp ny skola F-6 (Parkskolan)

Totalsumma

Summa av Kategorihyra 2020 juli-dec Summa av Kategorihyra 2021 

3 465 525                                       

253 626                                                       3 119 604                                       

18 249 513                                     

11 587 947                                     

1 517 513                                                   3 035 025                                       

4 522 350                                       

4 433 436                                                   8 866 872                                       

2 683 450                                       

1 890 700                                       

2 657 200                                       

10 526 600                                                 21 053 200                                     

-                                                               861 000                                           

3 623 375                                       

9 050 832                                       

4 903 556                                                   9 807 112                                       

21 634 731                                                 104 473 705                                   



Förskola 2020

Modellhyra ¹ 399 169 536        

Modellhyra inkl. 2,5% uppräkning

Slutbesiktigade 2017-10 tom 2020-02

Omfördelade lokalkostnader Delår 4 771 816            

Omfördelade lokalkostnader Helår

Slutbesiktigade from 2020-03 tom 2021-12

Omfördelade lokalkostnader Delår 4 594 094            

Omfördelade lokalkostnader Helår

Modellhyra 2020 Delår 8 911 499            

Modellhyra 2021 Helår

Tot: 417 446 945        

Kommentar: Raderna för Delår avser Juli-Dec 2020, belopp i kr.

¹ Kommunicerad modellhyra september 2019: 383 469 341 kr.

Differensen avser därefter tillkommande lokaler

Slutbesiktigade tom 2020-02

Modellhyra



2021

409 148 774        

9 543 631            

18 517 600          

36 944 108          

474 154 114        

Modellhyra



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Förskola 399 169 536                           409 148 774                                              

Albotorget 5 1 078 989                               1 105 964                                                  

Allmänna Vägen 40 C 416 213                                   426 618                                                      

Almgården 7-9 521 583                                   534 623                                                      

Amhultsgården 1 884 154                               1 931 258                                                  

Annandagsgatan 1 471 980                                   483 780                                                      

Annas Gård 8-10 678 755                                   695 724                                                      

Apelsingatan 15 590 072                                   604 824                                                      

Aprilgatan 2 A Förskola 2 252 323                               2 308 631                                                  

Aprilgatan 2 B 2 403 568                               2 463 657                                                  

Arvid Lindmansgatan 7 D 64 622                                     66 238                                                        

Aschebergsgymn.Vasa Vux/Försk. 538 125                                   551 578                                                      

Askims Domarringsväg 103, Fsk 1 299 212                               1 331 692                                                  

Asperö Skola/Förskola 862 435                                   883 996                                                      

Backa Kyrkogata 3 665 251                                   681 882                                                      

Backa Kyrkogata 7 561 666                                   575 708                                                      

Backa Kyrkogata 9 393 074                                   402 901                                                      

Bagaregårdens äbo 914 863                                   937 735                                                      

Baldersplatsen 1, fsk 493 640                                   505 981                                                      

Bankebergsgatan 5 566 990                                   581 165                                                      

Barytongatans fsk, fd Kavåssk. 2 742 440                               2 811 001                                                  

Bergartsgatan 1 2 119 472                               2 172 459                                                  

Bergsgårdsgärdet 39, Juniback. 539 494                                   552 981                                                      

Bergsgårdsgärdet 46 121 176                                   124 205                                                      

Bergsgårdsgärdet 54 124 337                                   127 445                                                      

Bergsgårdsgärdet 93 474 857                                   486 728                                                      

Bergsgårdsgärdet Södra 90-92 565 964                                   580 113                                                      

Beryllgatan 1 2 405 611                               2 465 751                                                  

Bildradiogatan 38 761 825                                   780 871                                                      

Billdals Kyrkväg 3 1 597 154                               1 637 083                                                  

Biskopsgatan 8 916 965                                   939 889                                                      

Björlandagården Hus D/Förskola 3 760 757                               3 854 776                                                  



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Blackevägen 3 2 235 972                               2 291 871                                                  

Blåsvädersgatan 2 882 603                                   904 668                                                      

Bollplansgatan 2 1 109 486                               1 137 223                                                  

Bondegärdet 18B (fd 18-17) 169 646                                   173 887                                                      

Bondegärdet 18B (fd 18-27) 442 554                                   453 618                                                      

Borgaregatan 5 987 317                                   1 012 000                                                  

Bredfjällsgatan 36 148 625                                   152 341                                                      

Bredfjällsgatan 72 1 639 304                               1 680 287                                                  

Bromeliusgatan FSK 2 415 422                               2 475 808                                                  

Bronsåldersgatan 27 665 937                                   682 585                                                      

Bronsåldersgatan 90 680 190                                   697 195                                                      

Brunstorpsvägen 41 1 460 830                               1 497 351                                                  

Bräcke Östergårds väg 15 263 425                                   270 011                                                      

Brämaregatan 2 D 836 637                                   857 553                                                      

Brännekulla förskola 1 238 405                               1 269 365                                                  

Brännemysten 6 833 477                                   854 314                                                      

Brännö Gärde 374 535                                   383 898                                                      

Burgården, hus C ,Munk/Bern/Förskola 1 135 889                               1 164 286                                                  

Bygatan 13C 629 965                                   645 714                                                      

Byvädersgången 31  Fsk 2 370 866                               2 430 138                                                  

Båtsman Grås gata 2, fsk 821 885                                   842 432                                                      

Carl Grimbergsgatan Evak. pav. 861 000                                   882 525                                                      

Dagbarnv. Lillekärr Södra 102 126 444                                   129 605                                                      

Dagbarnvårdarl./Astronomg. 43 131 508                                   134 796                                                      

Dagbarnvårdarlokal Sunnerviksn 83 973                                     86 072                                                        

Daniel Petterssons Gata 6 1 219 369                               1 249 853                                                  

Dicksons Servicehus 450 716                                   461 984                                                      

Dimvädersgatan 1 663 831                                   680 427                                                      

Dimvädersgatan 1-3 1 141 157                               1 169 686                                                  

Djurgårdsskolan 622 790                                   638 360                                                      

Donsö, Balsebrunnsvägen 9 108 496                                   111 208                                                      

Dr Allards gata 60 829 803                                   850 548                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Dr Håléns Gata 11 1 203 965                               1 234 064                                                  

Dr Sydows Gata 44 735 771                                   754 165                                                      

Dragonörtsgatan 1 1 474 481                               1 511 343                                                  

Edwin Ahlqvist väg 55 1 261 365                               1 292 899                                                  

Ekedalsgatan 24 , pav. fsk 1 271 410                               1 303 195                                                  

Eketrägatan 13 A 767 825                                   787 021                                                      

Eketrägatan,  moduler 434 805                                   445 675                                                      

Emelie Lejmans väg 5, förskola 1 555 540                               1 594 429                                                  

Engelbrektsg. 34 E, tillf.fsk. 1 469 440                               1 506 176                                                  

Eriksbo Västergärde 12 449 930                                   461 178                                                      

Eriksbo Västergärde 35 681 467                                   698 504                                                      

Eriksbo Östergärde 3 304 520                                   312 133                                                      

Falkgatan 5 611 145                                   626 424                                                      

Familjedaghem Tumlehed 87 689                                     89 881                                                        

Fanjunkarens Lycka 3 1 020 285                               1 045 792                                                  

Fanjunkarens Lycka 7 1 037 505                               1 063 443                                                  

Fiolgatan 20  Fsk 841 907                                   862 955                                                      

Fjällblomman 5 1 628 948                               1 669 672                                                  

Fjällbo Park 13-15 Hus H 648 026                                   664 227                                                      

Fjällkåpan 2 494 921                                   507 294                                                      

Fjärde Långgatan 19 201 258                                   206 289                                                      

Fjärdingsgatan 23, fsk WALLENS 1 214 047                               1 244 398                                                  

Fjärdingsplan, Parmaco-pav 2 368 822                               2 428 043                                                  

Flygledarvägen 3 A, öppen fsk 544 294                                   557 901                                                      

Flygvädersgatan 13 858 766                                   880 235                                                      

Folke Bernadottes Gata 4 526 850                                   540 021                                                      

Framnäsg. 16, Gula Villan 1 112 125                               1 139 928                                                  

Fredagstomten 23  Fsk 949 384                                   973 119                                                      

Friarelyckan 53, Stella 2 287 390                               2 344 575                                                  

Friarelyckan 55, Nova 1 341 725                               1 375 268                                                  

Fridhemsgatan 11A 288 714                                   295 932                                                      

Fridhemsgatan 33 582 696                                   597 263                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Fridhemsgatan 3A 504 812                                   517 432                                                      

Friggagatan 3 B 175 968                                   180 367                                                      

Fräntorpsgatan 57 2 849 127                               2 920 355                                                  

Frölunda Kulturhus/ bad m.m 751 092                                   769 869                                                      

Fyrklöversgatan 58 365 071                                   374 198                                                      

Fyrmästaregång. 6, plan U1+U2 474 166                                   486 020                                                      

Fyrmästaregången 8 61 115                                     62 643                                                        

Fyrväpplingsgat.10, Induspav. 861 000                                   882 525                                                      

Fåglevik 1 097 775                               1 125 219                                                  

Fåglevik förskolepaviljonger 968 625                                   992 841                                                      

Färgaregatan 7-9 485 030                                   497 156                                                      

Författaregatan 11 2 937 012                               3 010 437                                                  

Förländegatan 3 271 722                                   278 515                                                      

Försk. Solstrålarna 101 065                                   103 592                                                      

Förskolan Glasmästaregatan 6 614 180                                   629 535                                                      

Förskolevägen 3, fsk 2 099 034                               2 151 510                                                  

Första Majgatan 28 f.d.Lövåssk 2 750 301                               2 819 059                                                  

Galaxgatan 1 750 723                                   769 491                                                      

Galaxgatan 5 883 960                                   906 059                                                      

Gamla Gunnilsesk. Förskola 225 756                                   231 400                                                      

Gamla Åkeredssk. Förskola 606 931                                   622 104                                                      

Gibraltargatan 25-29 974 365                                   998 724                                                      

Gibraltarkroken 4, förskola 2 211 446                               2 266 732                                                  

Gitarrgatan 5 561 733                                   575 776                                                      

Gjutegården 7 A 776 537                                   795 950                                                      

Glasmästaregatan 2 667 275                                   683 957                                                      

Glöstorpssk./Förskola 2 456 708                               2 518 126                                                  

Gnistgatan 3  Fsk 832 422                                   853 233                                                      

Grevegårdsvägen 198 F 150 312                                   154 070                                                      

Grinnekullegatan 250 1 149 435                               1 178 171                                                  

Gråbergets äbo/ förskola 697 285                                   714 717                                                      

Gun Wållgrens Gata 1 494 054                               1 531 405                                                  



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Gunnilse förskola 749 224                                   767 955                                                      

Gustaf Dalénsgatan 7C, fsk 1 635 080                               1 675 957                                                  

Gånglåten 29-31 223 860                                   229 457                                                      

Götaverksgatan 22/Lindholmspiren 1 778 150                               1 822 604                                                  

Hackspettsgatan 1-7 943 295                                   966 877                                                      

Hagahuset. (Västra Hagahuset) 3 257 450                               3 338 886                                                  

Hagens Kapellväg 4 440 447                                   451 458                                                      

Hagens Prästväg 1 554 246                                   568 102                                                      

Hagkroksvägen  1 735 483                                   753 870                                                      

Hakefjordsgatan 119 1 395 817                               1 430 712                                                  

Hallandsgatan 7 369 849                                   379 095                                                      

Hammarkroken 1 1 163 139                               1 192 217                                                  

Hammarkullegatan  3 1 211 140                               1 241 419                                                  

Hammarkullegatan 5 857 712                                   879 155                                                      

Hammarvägen 2 1 001 630                               1 026 671                                                  

Hammarvägen 4 A 789 222                                   808 953                                                      

Hammarvägen 4 B 805 277                                   825 409                                                      

Hamneskärsgatan 3 428 856                                   439 577                                                      

Helleforsgatan 11 190 195                                   194 950                                                      

Hellstedtsgatan 3 202 310                                   207 368                                                      

Hinderbanan 1 1 113 560                               1 141 399                                                  

Hjällbogärdet 27-29 415 158                                   425 537                                                      

Hyltevägen 1 507 882                                   520 579                                                      

Hyltevägen 51 1 023 607                               1 049 197                                                  

Häcklöparegatan 759 115                                   778 093                                                      

Hällskriftsgatan 1 A 1 665 738                               1 707 381                                                  

Höstvädersgatan 1 Ungdomsverks 285 910                                   293 058                                                      

Höstvädersgatan 51-57 1 039 346                               1 065 330                                                  

Höstvädersgatan 73 547 683                                   561 375                                                      

Januarigatan 5, ny fsk. 1 579 896                               1 619 393                                                  

Julianska Gatan 8 480 720                                   492 738                                                      

Jungmansgat. 65, fsk.pav. 502 250                                   514 806                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Jungmansgatan 24 156 415                                   160 325                                                      

Jungmansgatan 28 227 599                                   233 289                                                      

Jungmansgatan 45 B/41 396 793                                   406 713                                                      

Jungmansgatan 55 B 233 921                                   239 769                                                      

Kalendervägen 103 411 998                                   422 298                                                      

Kalendervägen 15-17 (3) 535 768                                   549 162                                                      

Kanelgatan 38 A 1 236 970                               1 267 894                                                  

Kanngjutaregatan 1 - RIVS Mars 2020 629 791                                   645 536                                                      

Kapellgången 8-10 1 128 310                               1 156 518                                                  

Kaponjärgatan 9 182 290                                   186 847                                                      

Karduansmakaregatan 44 1 026 025                               1 051 676                                                  

Karl Johansgatan 50 810 493                                   830 755                                                      

Karlagatan 10-12 1 103 224                               1 130 805                                                  

Karneolgatan 79 603 418                                   618 503                                                      

Kastvindsgatan 3 Förskola 661 723                                   678 266                                                      

Klimatgatan 55 139 088                                   142 565                                                      

Klåveskärsgatan 1-3 1 235 723                               1 266 616                                                  

Knivsmedsgatan 2 748 859                                   767 580                                                      

Kobergsgatan 32 400 405                                   410 415                                                      

Kometgatan 2 772 717                                   792 035                                                      

Kompassgatan 11 386 606                                   396 271                                                      

Kontor/Gårdstenshuset 267 248                                   273 929                                                      

Konvaljegatan 8 Fsk 740 460                                   758 972                                                      

Koop Fjällstugan o Utbytingen 267 244                                   273 925                                                      

Korsklevegatan 1 , fsk 2 043 850                               2 094 946                                                  

Korsåsliden 29, pav Expandia 1 093 741                               1 121 085                                                  

Kortedala Park 1 1 492 011                               1 529 311                                                  

Krumeluren 4-6 2 532 330                               2 595 638                                                  

Kryddnejlikegatan 5 830 865                                   851 637                                                      

Kullegatan 4 627 871                                   643 568                                                      

Kummingatan 128-130 1 238 328                               1 269 286                                                  

Kummingatan 132 1 025 256                               1 050 887                                                  



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Kunskapsgatan 3, fsk 1 036 070                               1 061 972                                                  

Kvadrantgatan 1 2 405 611                               2 465 751                                                  

Kvadrantgatan 84 / Lilla Björn 159 354                                   163 338                                                      

Kålhagen 1-5 försk/dagbarnv 583 472                                   598 059                                                      

Kålhagen 2 särfsk/korttidsb 258 372                                   264 831                                                      

Kålhagens fsk. paviljong 622 790                                   638 360                                                      

Kålltorpsskolan 2, Öppen förskola 470 542                                   482 306                                                      

Kärra Äng 1 175 265                               1 204 647                                                  

Kärralundsgatan 11 1 565 585                               1 604 725                                                  

Kärralundsgatan 19 1 141 912                               1 170 460                                                  

Kärraskolan 2 961 983                               3 036 033                                                  

Körvelgatan 2 2 191 007                               2 245 782                                                  

L:a Solstrålegatan10 2 370 866                               2 430 138                                                  

L:a Sörredsvägen Kontor Försk. 913 558                                   936 397                                                      

Landerigatan 11 1 635 080                               1 675 957                                                  

Landsvägsgatan 7 237 971                                   243 920                                                      

Lars Kaggsgatan 35 i 1 321 814                               1 354 859                                                  

Lasarettsgatan 7 210 740                                   216 009                                                      

Leijonsparresväg 3/Risåsg. 387 450                                   397 136                                                      

Lennart Torstenssonsgata 11 1 054 623                               1 080 989                                                  

Lerumsvägen 933 112                                   956 440                                                      

Levgrensvägen 3  Fsk. 1 331 680                               1 364 972                                                  

Lilla Grevegårdsvägen 6 976 780                                   1 001 200                                                  

Lilleby Kronogård tfg. fsk. 538 125                                   551 578                                                      

Lillekärr Norra 132/fd Solback 268 694                                   275 411                                                      

Lillekärr Södra 53 1 371 318                               1 405 601                                                  

Lillhagsparken 14 380 382                                   389 892                                                      

Lillängsgatan 6  fsk 363 528                                   372 616                                                      

Lindebovägen 1 953 599                                   977 439                                                      

Lisa Sass Gata 11 680 734                                   697 752                                                      

Ljusstöparegatan 1 A 560 801                                   574 821                                                      

Logatan 7 237 083                                   243 010                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Lonsegårdsvägen 39 921 988                                   945 038                                                      

Luftvärnsvägen 23 2 824 601                               2 895 216                                                  

Låkebergsgatan 10 757 508                                   776 446                                                      

Långlyckevägen 2 535 280                                   548 662                                                      

Långströmsgatan 32-34 Fsk RIVS HÖSTEN 2020 416 150                                   426 554                                                      

Låssbyvägen 55 1 168 089                               1 197 291                                                  

Länkharvsgatan 3 609 082                                   624 309                                                      

Malmstensgatan 4-8 779 738                                   799 231                                                      

Mariebergsgatan 7 1 492 093                               1 529 395                                                  

Marklandsgatan 41 669 100                                   685 828                                                      

Melongatan 3 965 189                                   989 319                                                      

Melongatan 90 1 999 703                               2 049 696                                                  

Merkuriusgatan 75 237 057                                   242 983                                                      

Meteorgatan 52 779 349                                   798 833                                                      

Mildvädersgatan 3 395 343                                   405 227                                                      

Mildvädersgatan 7, fsk 3 920 318                               4 018 326                                                  

Minutgatan 4 C 583 994                                   598 594                                                      

Morängatan 18 A 245 385                                   251 520                                                      

Morängatan 9 365 634                                   374 775                                                      

Munspelsgat. 6, förskola 671 207                                   687 987                                                      

Munspelsgatan 6 nya fsk (Delvis riven) 2 750 301                               2 819 059                                                  

Muskotgatan 47 160 162                                   164 166                                                      

Måns Bryntessonsgatan 10-12 1 047 550                               1 073 739                                                  

Mölndalsvägen 29-31 645 918                                   662 066                                                      

Mölnesjögatan 165-166 864 211                                   885 816                                                      

Nedre Kvarnbergsgatan 17 172 807                                   177 127                                                      

Nobelgatan 27 88 942                                     91 166                                                        

Nolehultsvägen,  fsk 3 145 485                               3 224 122                                                  

Nordostpassagen 13 245 120                                   251 248                                                      

Nordostpassagen 17 1 123 244                               1 151 325                                                  

Nordostpassagen 61 A 760 771                                   779 790                                                      

Norra Flundregatan 23 625 898                                   641 545                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Nya Skogomevägen 2 Fsk 633 641                                   649 482                                                      

Nymilsgatan 6-8 972 565                                   996 879                                                      

Olofstorpsvägen, fsk 1 177 258                               1 206 689                                                  

Omvägen 2 F 552 373                                   566 182                                                      

Opalgatan 100 842 345                                   863 404                                                      

Orkestergatan 35 - Skall RIVAS våren 2020 923 040                                   946 116                                                      

Orrspelsgatan Förskola Paviljong 2 818 469                               2 888 931                                                  

Oslogatans Förskola (Paviljong) 3 025 120                               3 100 748                                                  

Ostindiegatan 24 682 975                                   700 049                                                      

Oxelgatan 6 626 953                                   642 627                                                      

Oxerödsgatan 1 715 483                                   733 370                                                      

Parkstuga Spinetten 69 910                                     71 658                                                        

Pater Nosterkyrkan, fsk 912 660                                   935 477                                                      

Persiljegatan 1 Fsk 643 611                                   659 701                                                      

Pilegården 9 H 424 641                                   435 257                                                      

Plantagegatan 8 207 580                                   212 770                                                      

Plåtslagaregatan  19 (9) Skall RIVAS våren 2020 434 124                                   444 977                                                      

Prebendegatan 2 m 1 443 004                               1 479 079                                                  

Prilyckegatan 147 851 111                                   872 389                                                      

Prilyckegatan 315 702 862                                   720 434                                                      

Prästgårdsgatan 44 B, Förskola 401 126                                   411 154                                                      

Prästgårdsängen 2-4 557 407                                   571 342                                                      

Prästkragsgatan 2 292 363                                   299 672                                                      

Prästvägen 6 1 864 065                               1 910 667                                                  

Rangströmsliden 3 212 847                                   218 168                                                      

Redegatan 15 643 811                                   659 906                                                      

Rimfrostgatan 59 A 96 606                                     99 021                                                        

Rimmaregatan 5 862 337                                   883 895                                                      

Rimmaregatan 7 698 281                                   715 738                                                      

Rimsmedsgatan 1 H 392 020                                   401 821                                                      

Ringblommegatan 100 640 650                                   656 666                                                      

Risåsgatan 7 567 621                                   581 812                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Rosengatan 6 409 890                                   420 137                                                      

Rudedammsg 6/Gyllenkrooksg 10B 427 630                                   438 321                                                      

Rudedammsgatan 6 1 975 686                               2 025 078                                                  

Runskriftsgatan 6 2 729 939                               2 798 187                                                  

Rymdtorget 8 Förskola 332 318                                   340 626                                                      

Saffransgatan 59 B 259 210                                   265 690                                                      

Saffransgatan 59 C 194 935                                   199 808                                                      

Saffransgatan 80 474 857                                   486 728                                                      

Saffransgatan 82, fsk.lokaler expansion 2 417 875                               2 478 322                                                  

Sagogången 49 (57) 132 766                                   136 085                                                      

Sahlgrenska Sjukhuset 718 612                                   736 577                                                      

Salsavägen 47 1 698 439                               1 740 900                                                  

Salviagatan 2 604 904                                   620 027                                                      

Sanatoriegatan 45, fsk 160 404                                   164 414                                                      

Sanatoriegatan 90, fsk 444 661                                   455 778                                                      

Sandeslättsgatan 3 1 865 317                               1 911 950                                                  

Saras väg 596 959                                   611 883                                                      

Saturnusgatan 20, fsk 2 266 630                               2 323 296                                                  

Seglaregatan 17 1 383 340                               1 417 924                                                  

Seglaregatan 5 468 898                                   480 620                                                      

Seminariegatan 5 (fd 3A) 398 298                                   408 255                                                      

Seminariegatan 7 929 879                                   953 126                                                      

Siriusgatan 10 152 787                                   156 607                                                      

Siriusgatan 4 146 464                                   150 126                                                      

Siriusgatan 8 82 189                                     84 244                                                        

Sjustjärnan 2 / Stora Björn 1 101 471                               1 129 008                                                  

Skanstorget 17 C fsk. 178 761                                   183 230                                                      

Skattegårdsvägen 100 1 258 117                               1 289 570                                                  

Skepparegången 1 495 151                                   507 530                                                      

Skillnadsgatan 36 400 429                                   410 440                                                      

Skillnadsgatan 41 1 761 799                               1 805 844                                                  

Skintebo Förskola 1 680 652                               1 722 668                                                  



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Skogshyddegatan 23 739 064                                   757 541                                                      

Skogsängsvägen 14 941 242                                   964 773                                                      

Skolspåret 2 1 481 638                               1 518 679                                                  

Skolspåret 55-73, fsk 366 688                                   375 855                                                      

Skolspåret 77 870 333                                   892 091                                                      

Skårs Allé pav. fsk 320 005                                   328 005                                                      

Slottskogsgatan 92 855 468                                   876 855                                                      

Slottsskogsgatan 90 584 481                                   599 093                                                      

Smaragdgatan 28 B 815 172                                   835 551                                                      

Smithska vägen 14 B 1 215 943                               1 246 342                                                  

Smultronvägen 7 926 202                                   949 357                                                      

Smörgatan 100 411 845                                   422 141                                                      

Smörgatan 80 666 105                                   682 758                                                      

Smörslottsgatan 22 883 000                                   905 075                                                      

Smörslottsgatan 24 2 800 280                               2 870 287                                                  

Smörslottsgatan 69 636 923                                   652 846                                                      

Sockenvägen 26 Fsk 688 786                                   706 006                                                      

Solbacken 153 084                                   156 911                                                      

Soldatshemsgatan 19 1 097 884                               1 125 331                                                  

Solhagagatan136 776 621                                   796 037                                                      

Solventilsgatan 10  Fsk 1 265 143                               1 296 772                                                  

Solvädersbyn 60 592 179                                   606 983                                                      

Sommarvädersg. 8, Förskola 367 893                                   377 090                                                      

Spannlandsg 1 423 325                                   433 908                                                      

St Paulig 21/Svensksundsg 2 774 900                                   794 273                                                      

Standargatan 10-12 356 151                                   365 055                                                      

Stengetsgatan 22 1 182 440                               1 212 001                                                  

Stenskärsgatan 2 714 408                                   732 268                                                      

Stjärnbildsgatan 3 670 375                                   687 134                                                      

Stjärnbåtsgatan 7, fsk 1 394 820                               1 429 691                                                  

Stomvägen 1 792 382                                   812 192                                                      

Stora Fiskeb.v./Ängkärrsv. 1 802 676                               1 847 743                                                  



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Strandängsledet 5 66 005                                     67 655                                                        

Studiegången 1 1 111 654                               1 139 445                                                  

Styrmansgatan 13 B-C 486 809                                   498 979                                                      

Styrmansgatan 21 A 944 230                                   967 836                                                      

Styrsö Bratten, Skogen 6 449 930                                   461 178                                                      

Styrsö Hus 3 393 266                                   403 098                                                      

Svalebogatan 52B 514 206                                   527 061                                                      

Svalebosk. 5-7/äbo + jourb. 1 243 923                               1 275 021                                                  

Svaleboskogen 3 481 219                                   493 249                                                      

Sveagatan 17 202 310                                   207 368                                                      

Svetsaregatan 101 920 934                                   943 957                                                      

Syster Ainas gata 2 1 492 011                               1 529 311                                                  

Södra Sälöfjordsgatan 27 2 101 078                               2 153 605                                                  

Södra Särövägen 80 298 198                                   305 653                                                      

Södra Viktoriagatan 45 2 002 973                               2 053 047                                                  

Taklöksvägen 1 1 447 915                               1 484 113                                                  

Tandkullegatan 7 186 505                                   191 168                                                      

Teleskopgatan 3 950 282                                   974 039                                                      

Tellgrensgatan 7, tillf. fsk 869 610                                   891 350                                                      

Tellusgatan 4 630 113                                   645 866                                                      

Temperaturgatan 7 2 354 515                               2 413 378                                                  

Temperaturgatan 70 1 097 775                               1 125 219                                                  

Temperaturgatan 93 772 773                                   792 092                                                      

Temperaturgatan 95, fsk 730 415                                   748 675                                                      

Tideräkningsgatan 4 C 934 865                                   958 237                                                      

Timjansgatan 52 677 084                                   694 011                                                      

Titteridammstigen 2 575 031                                   589 407                                                      

Topasgatan 1 974 673                                   999 040                                                      

Toredalsgatan, tillf. fsk 1 621 550                               1 662 089                                                  

Torpagatan 18, tillf. förskola 1 364 685                               1 398 802                                                  

Torpagatan 20, FS 457 306                                   468 739                                                      

Torpagatan 32, FS 712 389                                   730 199                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Torpagatan 38, Nya FS 506 555                                   519 219                                                      

Torpagatan 50 2 401 409                               2 461 444                                                  

Torslanda Hästeviks Väg 8-12 2 096 375                               2 148 784                                                  

Torslanda Torg 8 801 908                                   821 956                                                      

Transistorgatan 2, fsk. 2 350 428                               2 409 189                                                  

Trädgårdsgärdet 124 590 298                                   605 055                                                      

Trädgårdsgärdet 124, fsk 845 215                                   866 345                                                      

Tunnlandsgatan 3 508 937                                   521 660                                                      

Turkosgatan 1 678 583                                   695 548                                                      

Tärneskärsgatan 4 753 375                                   772 209                                                      

Töttefällevägen 2, Donsö 764 855                                   783 976                                                      

Uddevallagatan 16 437 675                                   448 617                                                      

Uggledalsvägen 31, Fsk 1 300 110                               1 332 613                                                  

Universumgatan 2 1 559 845                               1 598 841                                                  

Utbyvägen 111, tillf. fsk. 2 166 850                               2 221 021                                                  

Utbyvägen 50, ny fsk. 2 421 962                               2 482 511                                                  

Wadköpingsgatan 151-157 912 870                                   935 692                                                      

Valhallagatan 4 839 099                                   860 076                                                      

Vallareleden 24 1 054 725                               1 081 093                                                  

Valthornsgatan 3  Fsk 1 175 265                               1 204 647                                                  

Varnhemsgatan 10 864 499                                   886 111                                                      

Vasa Kyrkogata 7 748 427                                   767 138                                                      

Vattugatan 9 258 300                                   264 758                                                      

Welandergatan 37 A,B,C 848 067                                   869 269                                                      

Vidkärrs gamla förskola Torpagatan 435 856                                   446 752                                                      

Wieselgrensgatan 11 A 1 637 124                               1 678 052                                                  

Vinlandsgatan 9K, förskola 1 248 884                               1 280 106                                                  

Vintervädersgatan 13-15 260 184                                   266 689                                                      

Virginsgatan 19 1 794 826                               1 839 697                                                  

Vita Villan Säldammsbacken 284 499                                   291 611                                                      

Vrångö Förskola 1 160 123                               1 189 126                                                  

Våglängdsgatan 7 544 763                                   558 382                                                      



Modellhyror Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 ink. 2,5%

Väderbodarna 1B,  fsk 2 005 017                               2 055 142                                                  

Västra  Änghagens fsk. 621 371                                   636 905                                                      

Västra Tuvevägen 50, fsk 902 698                                   925 265                                                      

Zenitgatan 24-34 442 903                                   453 976                                                      

Åkereds Skolväg 20 901 967                                   924 516                                                      

Årekärrsvägen 1 711 248                                   729 029                                                      

Änghagsdalen 16 1 101 194                               1 128 724                                                  

Ängåsgatan 21 571 105                                   585 383                                                      

Äringsgatan 4 A 752 630                                   771 446                                                      

Örlogsvägen 20 2 636 567                               2 702 481                                                  

Östra Keillersgatan 3 412 040                                   422 341                                                      

Östra Palmgrensgatan 38 887 214                                   909 394                                                      

Övralidsgatan 2  FSK 742 215                                   760 770                                                      

Övre Hallegat 1 B 2 017 280                               2 067 712                                                  

Totalsumma 399 169 536                           409 148 774                                              



Radetiketter Summa av Omfördelade lokalkostnader Delår Summa av Omfördelade lokalkostnader Helår

FSF 4 771 816                                                                            9 543 631                                                                            

Förskola 3 131 000                                                                            6 262 000                                                                            

Förskola-inhyrd 1 640 816                                                                            3 281 631                                                                            

Totalsumma 4 771 816                                                                            9 543 631                                                                            



Radetiketter Summa av Omfördelade lokalkostnader 2020 juli-dec

Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola -                                                                                                    

Beväringsgatan, ny förskola 167 923                                                                                           

Fjärdingsgatan ny förskola 593 442                                                                                           

Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola 451 003                                                                                           

Kanngjutaregatan Förskola -                                                                                                    

Kosmosgatan ny förskola 6 avd -                                                                                                    

Kullegatan ny förskola -                                                                                                    

Kv Makrillen ny förskola -                                                                                                    

Kvibergs ängar ny förskola -                                                                                                    

Lilla skintebovägen 8, ny förskola -                                                                                                    

Lillhagsparken ny förskola 509 965                                                                                           

Lisa Sass gata ny förskola 799 297                                                                                           

Långströmsgatan ny förskola -                                                                                                    

Merkuriusgatan 75 ny förskola -                                                                                                    

Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk) -                                                                                                    

Orkestergatan 35 expansion förskola -                                                                                                    

Rambergsstaden ny förskola -                                                                                                    

Rörmyren förskola -                                                                                                    

Sisjövägen ny förskola 756 475                                                                                           

Torslanda Torg 8 ny förskola -                                                                                                    

Uggledal ny förskola 4 avd 169 276                                                                                           

Örtugsgatan ny förskola 1068 -                                                                                                    

Östra Kålltorp tillb förskola 1 146 714                                                                                        

Totalsumma 4 594 094                                                                                        



Radetiketter

Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola

Beväringsgatan, ny förskola

Fjärdingsgatan ny förskola

Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola

Kanngjutaregatan Förskola

Kosmosgatan ny förskola 6 avd

Kullegatan ny förskola

Kv Makrillen ny förskola

Kvibergs ängar ny förskola

Lilla skintebovägen 8, ny förskola

Lillhagsparken ny förskola

Lisa Sass gata ny förskola

Långströmsgatan ny förskola

Merkuriusgatan 75 ny förskola

Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)

Orkestergatan 35 expansion förskola

Rambergsstaden ny förskola

Rörmyren förskola

Sisjövägen ny förskola

Torslanda Torg 8 ny förskola

Uggledal ny förskola 4 avd

Örtugsgatan ny förskola 1068

Östra Kålltorp tillb förskola

Totalsumma

Summa av Omfördelade lokalkostnader 2021 Summa av Kategorihyra 2020 juli-dec

538 244                                                                           

1 007 536                                                                       418 339                                                          

1 186 884                                                                       1 511 538                                                       

1 353 009                                                                       1 004 285                                                       

121 487                                                                           

74 133                                                                             

83 223                                                                             

706 871                                                                           

632 059                                                                           

1 727 432                                                                       

1 019 929                                                                       1 492 120                                                       

1 598 594                                                                       1 499 274                                                       

153 755                                                                           

1 454 385                                                                       

245 581                                                                           

289 556                                                                           

184 599                                                                           

319 158                                                                           

1 512 950                                                                       1 103 760                                                       

207 123                                                                           

1 015 656                                                                       274 577                                                          

792 009                                                                           

2 293 427                                                                       1 607 606                                                       

18 517 600                                                                     8 911 499                                                       



Radetiketter

Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola

Beväringsgatan, ny förskola

Fjärdingsgatan ny förskola

Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola

Kanngjutaregatan Förskola

Kosmosgatan ny förskola 6 avd

Kullegatan ny förskola

Kv Makrillen ny förskola

Kvibergs ängar ny förskola

Lilla skintebovägen 8, ny förskola

Lillhagsparken ny förskola

Lisa Sass gata ny förskola

Långströmsgatan ny förskola

Merkuriusgatan 75 ny förskola

Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)

Orkestergatan 35 expansion förskola

Rambergsstaden ny förskola

Rörmyren förskola

Sisjövägen ny förskola

Torslanda Torg 8 ny förskola

Uggledal ny förskola 4 avd

Örtugsgatan ny förskola 1068

Östra Kålltorp tillb förskola

Totalsumma

Summa av Kategorihyra 2021 

1 226 400                                       

2 510 032                                       

3 023 076                                       

3 012 856                                       

1 534 533                                       

171 526                                           

221 433                                           

1 316 336                                       

995 598                                           

2 050 813                                       

2 984 240                                       

2 998 548                                       

432 647                                           

2 381 260                                       

613 200                                           

761 390                                           

419 020                                           

1 365 222                                       

2 207 520                                       

538 935                                           

1 647 464                                       

1 316 847                                       

3 215 212                                       

36 944 108                                     



Gymnasieskola 2020 2021

Modellhyra ¹ 257 691 869     

Modellhyra inkl. 2,5% uppräkning 269 478 765     

Slutbesiktigade 2017-10 tom 2020-02

Omfördelade lokalkostnader Delår 3 535 478          

Omfördelade lokalkostnader Helår 7 070 956          

Slutbesiktigade from 2020-03 tom 2021-12

Omfördelade lokalkostnader Delår 88 229               

Omfördelade lokalkostnader Helår 1 058 750          

Modellhyra 2020 Delår -                      

Modellhyra 2021 Helår -                      

Tot: 261 315 576     277 608 471     

Kommentar: Raderna för Delår avser Juli-Dec 2020, belopp i kr.

¹ Kommunicerad modellhyra september 2019: 242 973 313 kr.

Differensen avser därefter tillkommande lokaler

Modellhyra

Slutbesiktigade tom 2020-02



Radetiketter Summa av Årshyra 2020 Summa av Årshyra 2021 inkl. 2,5%

Gymnasieskola 257 691 869                           269 478 765                                               

Utbildningsnämnden 257 691 869                           269 478 765                                               

Totalsumma 257 691 869                           269 478 765                                               



Radetiketter Summa av Omfördelade lokalkostnader Delår Summa av Omfördelade lokalkostnader Helår

Gymnasium 810 000                                                                                1 620 000                                                                            

Gymnasium-inhyrd 2 725 478                                                                            5 450 956                                                                            

Totalsumma 3 535 478                                                                            7 070 956                                                                            



Radetiketter  Omfördelade lokalkostnader 2020 juli-dec  Omfördelade lokalkostnader 2021

Utbildningsförvaltningen 88 229                                                                                             1 058 750                                                                       

Burgården Hus A & B - Anpassning

Burgården Hus B - Ventilationsåtgärder 88 229                                                                                             1 058 750                                                                       

Totalsumma 88 229                                                                                             1 058 750                                                                       



Radetiketter

Utbildningsförvaltningen

Burgården Hus A & B - Anpassning

Burgården Hus B - Ventilationsåtgärder

Totalsumma

 Kategorihyra 2020 juli-dec  Kategorihyra 2021 

-                                                                   

-                                                                   

-                                                                   
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1 Inledning 
Inför arbetet med budget 2021–2023 har kommunfullmäktige beslutat att: 

” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Stadsledningskontoret har med anledning av detta lämnat kompletterande 

vägledning inför arbetet med verksamhetsnomineringar. 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag. I 

det fall frågan handlar om andra nämnder, skall samverkan med dem ske, 

innan nomineringen genomförs. 

• Staden står, likt kommunsverige i övrigt, inför (betydande) utmaningar 

med avseende på kompetensförsörjning och finansiering. Det innebär att 

det årliga budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska 

ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka förutsättningarna att göra 

detta behöver hela organisation bidra med att lämna förslag på hur detta 

kan ske. Respektive nämnd behöver då bidra med vad nämnden ser kan 

förändras i nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, 

nämndens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget kring nämndens 

uppdrag bör framgå. 

• Hur arbetar nämnden idag med effektiviseringar? Vilka 

effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter till 

digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Nomineringen avser såväl drift som investeringsverksamhet. De berörda 

nämnder som har investeringar lämnar till stadsledningskontoret 

investeringsnomineringar på tio års sikt i excelmall samt worddokumentet i 

februari i enligt med tidigare information. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och 

allt för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Den centrala 

budgetprocessen innehåller väldigt mycket material att ta till sig. Det 

innebär att det är önskvärt att vara kortfattad så långt det går. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder 

verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för att bifogas 

Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs stad. 

Nämnden beslutar lämpligen om omedelbar justering i det fall nämndens beslut 

sker i slutet av april månad. 

Som grund för verksamhetsnomineringarna i kapitel 3 nedan ligger nämndens 

reglemente, kommunfullmäktiges budget för 2020, nämndens budget och 

verksamhetsplan 2020 samt förvaltningens behovsutredning 2021-2023. 
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Miljö- och klimatnämnden  

 2020-05-11 

2 Miljö- och klimatnämndens 
uppdrag 
Reglemente, mål och uppdrag 

Det kommunala ändamålet för miljö- och klimatnämnden lyder: 

”Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.” 

Reglementet pekar ut de myndighetsuppdrag som nämnden har ansvar för med 

miljöövervakning, tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen, liksom tillsyn enligt andra lagar, som tobakslagen, lagen 

om receptfria läkemedel och lagen om sprängämnesprekursorer. Reglementet pekar 

också ut andra uppdrag som ”driva och samordna stadens arbete inom den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”, att ”samordna det av stadens 

arbete som följer av Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och 

vattendirektiv”, och att ”förvalta och utveckla stadens energi- och 

klimatrådgivning”, för att ta några exempel. 

Samtidigt som reglementet med sin ändamålsparagraf och sina mer specifika 

skrivningar om nämndens uppdrag, ger en viss vägledning, så finns det också andra 

mål och uppdrag som nämnden ska förhålla sig till och som nämnden kan förväntas 

arbeta emot. Här kan nämnas tillståndsmål som FN:s globala hållbarhetsmål och 

det nationella miljömålssystemet. Men självklart också målen i det nya lokala 

miljö- och klimatprogrammet, och de verksamhetsmål som Livsmedelsverket har 

beslutat om för livsmedelskontrollen. 

För att precisera och konkretisera den prioritering som respektive nämnd och bolag 

ska göra det kommande året, inom ramen för sitt reglemente/ägardirektiv, beslutar 

kommunfullmäktige om en budget för Göteborgs Stad. Kommunfullmäktiges 

budget är således Göteborgs Stads övergripande styrdokument. Göteborgs stads 

budget för 2020 innehåller tre övergripande mål som gäller för samtliga nämnder 

och styrelser. Dessa konkretiseras i budgeten i form av 14 övergripande 

verksamhetsmål. Sex av dessa övergripande verksamhetsmål har i stadens budget 

pekats ut som mål för miljö- och klimatnämndens. Kommunfullmäktige har 

dessutom beslutat om tre mål som är specifika för miljö- och klimatnämnden. 

Nämnden beslutade i sin budget för 2020 om 14 nämndmål som bygger på 

uppdragen i reglementet, och som också beaktar andra mål av betydelse enligt 

ovan. Förvaltningen har utgått ifrån att dessa totalt 23 mål utgör nämndens mål för 

2021. Förvaltningen har också utgått från att de indikatorer och målvärden som 

beslutats för respektive mål också är de som förvaltningen ska arbeta mot att de 

nås. 

Behovsutredning 2021-2023 

Med detta som bakgrund har förvaltningen tagit fram ett förslag med 40 uppdrag 

som nämnden bör rikta till  förvaltningen att genomföra under 2021. Dessa 

uppdrag presenteras i förvaltningens behovsutredning för 2021-2023. Ramverk för 

prioriteringarna har varit nämndens reglemente, inklusive de lagkrav som finns för 

vår verksamhet. De lagstadgade kraven på att den operativa tillsynsmyndigheten 

(här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela 
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ansvarsområde enligt miljöbalken, respektive att kontrollmyndigheten (här miljö- 

och klimatnämnden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens 

livsmedelskontroll, genomförs genom denna behovsutredning. De kommer i ett 

senare skede att konkretiseras i form av en tillsynsplan respektive en kontrollplan. 

Som komplement till detta har förvaltningen också genomfört omvärldsbevakning 

av hur andra arbetar. Vi har studerat resultaten av vår och andras miljöövervakning 

liksom av vår miljötillsyn och vår livsmedelskontroll. Resultaten av de utredningar 

som vi har presenterat för nämnden under de senaste åren har beaktats, liksom 

stadens styrande dokument med relevans för miljö- och klimatområdet. 

Förvaltningsledningen har också på ett systematiskt sätt genomfört en 

nulägesanalys för att identifiera förvaltningens interna utvecklingsbehov. 

Allt detta sammantaget har resulterat i förvaltningens behovsutredning för 2021-

2023, med som sagt förslag på 40 uppdrag att rikta till förvaltningen inför 2021. 
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3 Verksamhetsnominering inför 
budget 2021-2023 
Miljö- och klimatnämnden föreslår följande fem verksamhetsnomineringar: 

• Leda arbetet med miljöstyrning i Göteborgs Stad och därunder 

implementering av nytt miljö- och klimatprogram, implementering av ett 

stadengemensamt miljöledningssystem och framtagande av indikatorer för 

uppföljning av Göteborgs Stads miljömål. 

• Leda arbetet med att ta fram ett förslag till en stadengemensam 

miljöövervakningsplan. 

• Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om 

insamling av förpackningar och returpapper 

• Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering, därunder 

publicering av öppna data. 

• Kartlägg barns utsatthet från buller och föroreningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Miljöförvaltningen bedömer att den sammanlagda kostnaden som är förenad med 

dessa nomineringar uppgår till cirka 17 miljoner kronor, varav cirka 6,5 miljoner 

kronor skulle kunna rymmas inom nuvarande ram. 

3.1 Miljöstyrning i Göteborgs Stad 

3.1.1 Beskrivning 

Nomineringen handlar om att ”Leda arbetet med miljöstyrning i Göteborgs Stad 

och därunder implementering av nytt miljö- och klimatprogram, implementering av 

ett stadengemensamt miljöledningssystem och framtagande av indikatorer för 

uppföljning av Göteborgs Stads miljömål”. 

Nomineringen bygger på uppdrag nummer 5.3.1, 5.3.2 och 5.3.3 i 

miljöförvaltningens behovsutredning för 2021-2023. 

I enlighet med förslaget till beslut om ett nytt miljö- och klimatprogram, som 

kommunfullmäktige förväntas kunna fatta under våren 2021, kommer miljö- och 

klimatnämnden att vara ägare av programmet och därmed också ansvarig för att 

driva och samordna staden i dess genomförande. 

Miljöförvaltningen planerar enligt förslaget för en gemensam kraftfull organisering 

av arbetet med att driva och samordna stadens miljöstyrning. Här anser vi att nytt 

miljö- och klimatprogram ska ingå tillsammans med implementering och drift av 

stadengemensamt miljöledningssystem. Resursbehov för att driva och samordna 

arbetet med nytt miljö och klimatprogram är beskrivet i tjänsteutlåtandet som 

presenterades för miljö- och klimatnämnden den 17 mars 2020. 

I enlighet med förslaget till implementering av stadengemensamt 

miljöledningssystem kommer miljö-och klimatnämnden, efter fattat beslut i 

kommunfullmäktige, att tillsammans med stadsledningskontoret ha en roll och ett 
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ansvar i den centrala organiseringen av miljöledningssystemets drift. 

Enligt förslaget till nytt miljö- och klimatprogram kommer uppföljning av nya 

programmet ske vartannat år. Det innebär att första uppföljningen görs 2022. I 

arbetet med att utveckla uppföljning av målen i nya miljö- och klimatprogrammet 

ingår också ett mer initialt omfattande arbete med att förändra struktur och 

arbetssätt samt hur av uppföljningen ska presenteras på webben. Här bedömer vi att 

det finns ett temporärt behov av resursförstärkning 

3.1.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Bedömning är att den samlade insatsen för stadens nya miljöstyrning för miljö- och 

klimatnämnden är sju helårstjänster, fördelat på olika uppdrag. 

För nytt miljö- och klimatprogram avser vi utse en huvudansvarig, motsvarande 

programledare, samt biträdande programledare för att driva och samordna arbetet 

med programmet i staden. För uppföljningen av programmet ser vi behov av totalt 

en helårstjänst, för att hantera både uppföljning av miljömål och delmål, samt för 

föreslagen processuppföljning. För att lägga grund till det sedan löpande arbetet 

med uppföljningen bedömer vi att det under 2021 finns ett temporärt behov av 

övriga verksamhetskostnader motsvarande en miljon kronor. Dessa ska användas 

för verktygsutveckling med syftet att möjliggöra uppföljning av, de i programmet 

förslagna, indikatorerna. 

Miljö- och klimatnämndens ansvar på central nivå enligt förslag till 

stadengemensamt miljöledningssystem omfattar under inledande 

implementeringsfasen fyra helårstjänster, för att från och med 2023 kunna minskas. 

I detta ingår att erbjuda utbildning och rådgivning på ett sätt som möjliggör 

implementering av miljöledningssystemet bland nämnder och bolag. Bedömningen 

är att miljöförvaltningen kan hantera detta inom nuvarande personalvolym. Det blir 

dock ett intäktsbortfall när den externa miljödiplomeringen upphör. Detta 

intäktsbortfall motsvarande en helårstjänst vilket nämnden behöver kompenseras 

för. 

Kommunikation kommer vara centralt för att lyckas med implementeringen av 

stadens nya styrning inom miljö- och klimatområdet. Vi bedömer att det finns ett 

generellt behov av en kommunikatör som stöd till arbetet, vilket kan hanteras inom 

ram. Vi bedömer också att det finns ett temporärt behov av ytterligare en 

helårstjänst för kommunikation under 2021. Detta med syfte att utveckla 

webbaserat stöd till framförallt arbetet med ett stadengemensamt 

miljöledningssystem. 

3.1.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Arbetet med stadens nya miljöstyrning innebär en bred och omfattande samverkan 

med hela staden, både nämnder och styrelser. I miljö- och klimatprogrammet är 

nyckelaktörer utpekade i relation till miljömål och delmål. Detta baseras på att 

åtgärder hos dessa nyckelaktörer är centrala för att målen ska kunna nås. 

I programmet finns sju strategier med utpekade samordningsansvariga 

(trafiknämnden, byggnadsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stads 

Leasing AB och nämden för konsument- och medborgarservice). Arbetet med 

strategiernas genomförande kommer att koordineras av miljö- och klimatnämnden. 

Arbetet med att driva ett stadengemensamt miljöledningssystem kommer centralt 
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ske med delat ansvar mellan kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden. Ett 

miljöledningssystem strukturerar arbetet med miljöfrågorna för att dessa ska bli en 

integrerad del av verksamheten. Här behövs under den inledande 

implementeringsperioden 2021-2022 utbildningsinsatser, information och 

diskussion i nämnder och styrelser, som ett stöd. Nämnder och styrelser förväntas 

implementera miljöledningssystemet inom ram. 

3.2 Stadengemensam miljöövervakningsplan 

3.2.1 Beskrivning 

Nomineringen handlar om att ”Leda arbetet med att ta fram ett förslag till en 

stadengemensamma miljöövervakningsplan”. 

Nomineringen bygger på uppdrag nummer 5.1.2 i miljöförvaltningens 

behovsutredning för 2021-2023. 

För att miljöövervakning ska leda till miljönytta behöver den som 

kunskapsunderlag påverka beslut i en, för miljön och människors hälsa, positiv 

riktning. Ofta innebär det att åtgärder genomförs för att förbättra situationen där 

den är undermålig, eller att beslut tas för att förebygga en negativ utveckling. 

I utredningen om miljöövervakningens nytta och effekter som gjordes 2019 

(miljöförvaltningens rapport 2019:19) identifierades ett behov av en 

stadengemensam miljöövervakningsplan. Denna plan ska samla resultaten av all 

miljöövervakning som genomförs i staden. En stadengemensam 

miljöövervakningsplan, tillsammans med ett bättre systemstöd för lagring av 

miljöövervakningsdata, skulle förbättra både kostnadseffektiviteten i och 

möjligheten till miljönytta från miljöövervakningen. Andra som genomför 

miljöövervakning är stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, 

kretslopp och vatten, Gryaab, med flera. 

Med en gemensam datahantering säkerställer vi gemensam planering av 

övervakningsinsatser, tar bort möjligt dubbelarbete och lägger grunden för att 

tillgängliggöra all data för ökad användning och nytta. 

En stadengemensam miljöövervakningsplan skulle omfatta fler områden än miljö- 

och klimatnämndens nuvarande miljöövervakningsplan, såsom dricksvatten, 

badvatten och miljögifter. 

Då det skett en översyn på nationell nivå om miljöövervakningens omfattning, 

innehåll och styrning behöver vår framtida lokala miljöövervakning utformas så att 

den passar väl in i den regionala och nationella miljöövervakningen. Uppdraget att 

ta fram förslag till en stadengemensam miljöövervakningsplan ska självklart också 

relatera till utveckling på regional och nationell nivå. 

3.2.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Med en gemensam datahantering säkerställer vi gemensam planering av 

övervakningsinsatser, tar bort möjligt dubbelarbete och lägger grunden för att 

tillgängliggöra all data för ökad användning och nytta. 

En gemensam hantering av miljödata är också del av verksamhetsnomineringen om 

digitalisering (3.5 nedan), då det är helt centralt även för nytt miljö- och 
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klimatprogram samt stadengemensamt miljöledningssystem. 

Ledningen av utredningsarbetet sker inom nuvarande personalvolym på 

miljöförvaltningen. Personalresurser till utredningen behövs också från övriga 

berörda nämnder och bolag, i första hand byggnadsnämnden, park- och 

naturnämnden, nämnden för kretslopp och vatten samt Gryaab. Vi ser också behov 

av att involvera trafiknämnden och fastighetsnämnden. 

3.2.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Övriga berörda förvaltningar och bolag är i första hand byggnadsnämnden, park- 

och naturnämnden, nämnden för kretslopp och vatten samt Gryaab. Vi ser också 

behov av att involvera trafiknämnden samt fastighetsnämnden. 

3.3 Insamling av förpackningar och returpapper 

3.3.1 Beskrivning 

Nomineringen handlar om att ”Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de 

nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper”. 

Nomineringen bygger på uppdrag nummer 5.2.8 i miljöförvaltningens 

behovsutredning för 2021-2023. 

Miljö- och klimatnämnden har tillsyn över producenternas ansvar för insamling av 

förpackningar och tidningar. Från och med den 1 januari 2021 är det krav på 

insamlaren att ha ett tillstånd för detta (kallat TIS). Det innebär också att man inför 

fastighetsnära insamling (kallat FNI). 

Från den 1 januari 2019 gäller förändringar i förordningarna om bostadsnära 

insamling av förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Målet är att 

underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper och därmed 

minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter. I korthet betyder 

förordningen att 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter erbjudas en 

insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. Från 2025 är målet att alla bostäder ska 

erbjudas den möjligheten. 

Vi behöver utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till dessa nya förordningar. 

För miljöförvaltningen kommer det bland annat innebära att vi ska hantera ärenden 

där fastighetsägare avböjer denna hämtning av förpackningar från TIS. TIS gör en 

första ”bedömning” och skickar ärendet till tillsynsmyndigheten om de inte tycker 

skälen är godtagbara för ett undantag. Vi ska alltså bedriva tillsyn och besluta om 

att man måste ha FNI eller ge dispens om vi tycker att skälen är giltiga för att 

avböja hämtning. 

Det tillkommer också nya krav på digital spårbarhet av avfall. De gäller från och 

med den 5 juli 2020. I vår roll som tillsynsmyndighet är vi beroende av den nya 

digitala lösningen som Naturvårdsverket för närvarande skapar. Vårt 

verksamhetssystem behöver dock anpassas så att vi kan får tillgång till de uppgifter 

som vi behöver i tillsynen. 

På förvaltningsnivå behöver vi avsätta resurser för att anpassa 

verksamhetssystemet och på avdelningsnivå behöver vi skapa ett nytt, digitalt 
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arbetssätt för denna tillsyn utifrån de nya förutsättningarna. 

. 

3.3.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Kommande förändringar innebär ett utökat tillsynsbehov inom avfallsområdet. Just 

nu är det dock osäkert i vilken omfattning det kommer att påverka oss. 

För enbart arbetet med omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningar 

räknar vi med att vi behöver ytterligare personalresurser motsvarande 0,5 

årsarbetskrafter där huvudparten behöver vara skattefinansierad. Arbetsuppgifterna 

kommer initialt till stor del bestå av samverkan inom staden och information till 

fastighetsägare. Själva dispenshanteringen bör vi kunna ta ut avgift för, även om vi 

behöver säkerställa att det kommer att finnas lagutrymme för detta. 

Såvida vi får rätt att ta ut en avgift för dispenshanteringen kommer 

skattefinansieringsbehovet att sjunka efter år 2021. 

3.3.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Vid omställningen till fastighetsnära insamling behöver vi samverka med andra 

förvaltningar för att kunna behandla de frågor som uppkommer ur ett hela staden-

perspektiv. Våra viktigaste samverkanspartners kommer att vara nämnden för 

kretslopp och vatten samt byggnadsnämnden. 

3.4 Digitalisering och publicering av öppna data 

3.4.1 Beskrivning 

Nomineringen handlar om att ”Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för 

digitalisering, därunder publicering av öppna data”. 

Nomineringen bygger på uppdragen nummer 

5.1.8, 5.1.14, 5.1.15 5.2.3, 5.2.6, 5.4.1, 5.4.1 och inte minst 5.5.1 i 

miljöförvaltningens behovsutredning för 2021-2023. 

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har i budget 2020 riktat ett uppdrag som rör 

digitalisering, men också ett uppdrag som rör behovet av att minska 

personalkostnaderna för att klara en framtid med minskande skatteintäkter. Dessa 

lyder: 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 

effektiviseringsarbete under hela planperioden. 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska 

stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. 

Att arbeta med utveckling och implementering av digitala verktyg är också en 

framgångsfaktor som har identifierats för att miljöförvaltningens tre strategiska 

utvecklingsmål ska kunna nås till 2025: 

• Verksamhet i världsklass 

• Förebild och föregångare i världen för strategiskt miljö- och hälsoarbete 
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• Stadens bästa arbetsplats 

Effektiva, verksamhetsanpassade och välfungerande digitala verktyg är självklara 

förutsättning för att miljöförvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag och bidra till 

måluppfyllelse i Göteborgs Stad. Fortsatt utveckling med övergång från analoga till 

digitala arbetssätt inom området är också en självklar förutsättning för att öka 

effekten och nyttan av det arbete som bedrivs inom förvaltningen. Men också för 

att klara de två uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till nämnden, enligt 

ovan. 

Inom ramen för detta arbete finns flera utvecklingsområden. Förvaltningen bör, i 

samverkan med konsument och medborgarservice fortsätta arbetet med att förenkla 

för verksamhetsutövarna att hitta den information och få det stöd som de behöver 

inom ramen för nämndens ansvarsområden. Några exempel på vad det kan handla 

om: 

• Utveckla eller införa IT-stöd gör det möjligt för verksamhetsutövaren att 

själv kunna följa sitt ärende digitalt och hantera beslut via en digital tjänst. 

• Skapa en kommungemensam och/eller nationell hantering av uppgifter 

som rör företagen, för att de ska slippa upprepad rapportering av samma 

uppgifter till olika delar av organisationen. 

• Utveckla och anpassa vårt verksamhetssystem, så att när det är möjligt, 

ansluta förvaltningen till de nationella IT-infrastrukturtjänsterna inom 

miljöområdet. Detta arbete pågår redan på nationell nivå hos bland andra 

Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndigheten och Livsmedelsverket 

Nämnden har i budget 2020 ett uppdrag att införa efterdebitering av genomförd 

tillsyn och kontroll. För att detta ska kunna bli verklighet behöver nämnden 

utveckla det nuvarande ärendehanteringssystemet så det på ett effektivt sätt stödjer 

efterdebitering. Det utvecklingsarbetet inkluderas i denna verksamhetsnominering. 

Det pågår ett arbete för att ta fram en stadensgemensam databas för lagring och 

tillgängliggörande av alla de miljödata som genereras i Göteborgs Stad. Miljö- och 

klimatnämnden arbetar med miljöövervakning av luft och buller och med ekologisk 

miljöövervakning och analyserar vilka data som kan publiceras som öppna data. 

Nämnden arbetar också med att ta fram en plan för hur vi kan tillgängliggöra och 

visualisera vår data på bästa sätt, till exempel på webben, till gagn för de boende i 

Göteborg, men också för tjänstepersoner på andra förvaltningar som behöver 

använda dessa data. 

Med detta som bakgrund har förvaltningen valt att inom ramen för ett strategiskt 

utvecklingsprojekt, kartlägga status för IT och digitaliseringen inom förvaltningen 

och utreda behov av kommande utvecklingsarbete. Utifrån resultatet av detta arbete 

kommer projektet ta fram en plan för förvaltningens digitaliseringsarbete. Den 

planen kommer att vara utgångspunkt för denna verksamhetsnominering, och 

nomineringen handlar således om att genomföra planen. 

3.4.2 Relevanta aspekter inklusive ekonomiska konsekvenser 

Om digitaliseringen genomförs framgångsrikt kommer det att bidra till att miljö- 

och klimatnämndens arbete effektiviseras och ger större nytta för göteborgarna. 

Det skulle också bidra till ett förbättrat företagsklimat genom att företagarna 

erbjuds en bättre och modernare service. 

För att klara uppdraget att införa efterdebitering behöver förvaltningens processer 
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och ärendehanteringssystem utvecklas. Det förväntas leda till effektivisering av 

våra arbetssätt, nöjdare verksamhetsutövare och ökade intäkter från tillsyn och 

kontroll. 

3.4.3 Samverkan med andra nämnder och bolag 

Miljö- och klimatnämndens digitaliseringsarbete har tydliga kopplingar till det 

arbete som pågår inom ramen för att förbättra företagsklimatet i Göteborg under 

ledning av Business Region Göteborg, och det uppdrag som nämnden för 

konsument och medborgarservice har "att, i samverkan med övriga berörda 

nämnder, leda det fortsatta utvecklingsarbetet med att samla och samordna stadens 

information till företagare med fokus på information om olika regler och 

styrdokument som berör företagare. Inom ramen för detta arbete ska nämnden 

även, i samverka med övriga berörda nämnder och styrelser, medverka till att skapa 

förutsättningar för ett ökat antal e-tjänster för företagare". 

Vidare kommer det krävas samarbete med kommunstyrelsen i den utveckling som 

där sker av stadens digitala tjänster. 

3.5 Kartlägg barns utsatthet från buller och 

föroreningar 

3.5.1 Motivering 

Det är inte bara de verksamheter som riktar sig direkt till barn som behöver 

utveckla sitt barnrättsperspektiv, utan hela staden måste ta ansvar. Barnperspektivet 

och de skyddsaspekter detta innebär måste utvecklas, liksom förmågan att tillvarata 

barnens egna perspektiv. Att lyfta barnperspektivet i tjänsteutlåtanden är ett 

verktyg förvaltningen redan använder, och med fler verktyg och utvecklade 

analyser skulle möjligheterna att ta tillvara barnens rättigheter öka. 

Vi har ännu ingen rättspraxis för hur barnkonventionen kommer att behöva 

tillämpas för att lagen ska uppfyllas. Här bör Göteborg vara proaktivt istället för att 

sitta och vänta på vad andra gör. Barnen är inte i framtiden utan nutiden. Barnen är 

kommunmedlemmar och rättighetsbärare liksom vuxna. För och tillsammans med 

barnen ska vi bygga en hållbar och jämlik stad. 

Barn är känsligare för buller och föroreningar, och i samband med att 

barnkonventionen nu blir lag har vi ytterligare skäl att öka fokus på barnens 

livsmiljö. Det finns också skäl att samtidigt se till gruppen äldre, som också är mer 

känsliga för luftföroreningar. För att få kunskap om vilka områden där sårbara bor 

vill vi därför se en kartläggning som kan ligga till grund för framtida åtgärder och 

prioritering, t ex inom stadsplanering och bostadstillsyn. 
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4 Effektiviseringar och ökad 
intäktsfinansiering 
Miljöförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att minska ambitionerna utifrån 

det  grunduppdrag som miljö- och klimatnämnden har. 

Göteborgs Stad växer och kommer fortsätta att växa de kommande åren. Detta gör 

att behoven av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, 

samt de andra lagstiftningar som nämnden har ansvar för att bedriva tillsyn inom, 

kommer att öka som en konsekvens av en större stad med fler boenden, besökare 

och företag. 

Motsvarade gäller för uppdraget att driva och samordna stadens arbete inom den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. De nuvarande miljömålen har inte 

nåtts, och för att staden ska kunna ta ansvar för kommande generationers 

livskvalitet, och bidra till målet stadens budget för 2020, så måste detta arbete 

intensifieras, inte minska. Implementering av ett nytt miljö- och klimatprogram och 

ett stadengemensamt miljöledningssystem, kommer på sikt att ha effekt. 

Förhoppningsvis relativt snabbt märkbar effekt i positiv inriktning. Men om det ska 

bli en realitet så måste miljö- och klimatnämnden snarare intensifiera sitt arbete 

och öka ambitionerna, istället för att minska dem. 

Förvaltningen har sett över möjligheten att avsluta uppdrag som 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har riktat till nämnden genom åren. 

Detta enligt de skrivningar som finns i Göteborgs Stads budget för 2020. Här kan 

förvaltningen konstatera att det finns uppdrag som riktats till nämnden som i 

praktiken är avslutade, men där de av olika anledningar inte har avrapporterats. 

Huvudsakligen för de inte har haft den karaktären att de passar att avrapportera 

resultatet av. Det finns i dagsläget inget uppdrag som förvaltningen arbetar med 

som inte finns med som ett uppdrag i budget 2020, det vill säga som är ett 

pågående aktivt uppdrag. 

Förvaltningen konstaterar vidare att det är fullt möjligt och ytterst relevant att göra 

ytterligare effektiviseringar i våra processer och arbetssätt. Vi bör också överväga 

en ökad interndebitering inom staden för tjänster som vi levererar, och att öka 

andelen externt finansierad utvecklings- och innovationsarbete. Detta sammantaget 

skulle minska nämndens behov av kommunbidrag. 

När det gäller effektivisering av processer och arbetssätt så ska dessa säkerställa att 

uppdragen blir genomförda effektiv och rättssäkert, samtidigt som förvaltningen tar 

betalt i enlighet med lagstiftarens intentioner. Parallellt med detta syftar arbetet till 

att minska efterfrågan på stöd. Det handlar om det interna stödet från till exempel 

registratur och jurister, men också det stadeninterna stödet till till exempel 

Kontaktcenter. Om färre verksamhetsutövare vänder sig till Kontaktcenter för att få 

information så sparas resurser. Detta kan uppnås med till exempel bättre 

information på goteborg.se och bättre e-tjänster. Detta kompletterat med en ökad 

lösningsgrad hos Kontaktcenter skulle spara resurser på förvaltningen. Ett arbete 

som pågår och som måste fortsätta framöver. 

Förvaltningen har också identifierat ett behov av en kompetenshöjande insats med 

fokus på att öka nyttjandegraden av tillgängliga IT-verktyg (som också ökar hela 

tiden). Också det är ett arbete som pågår. 
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Förvaltningen har vidare för avsikt att se över möjligheterna till ökad 

intäktsfinansiering inom de områden där förvaltningen är rådgivande i 

tillståndsärenden. Handlar om alkoholtillstånd och bygglov. 

Under de senaste åren har förvaltningen gjort en medveten och systematisk 

satsning på att driva och delta i externt finansierade utvecklingx- och 

innovationsprojekt, med tydligt fokus på att projekten ska bidra direkt till pågående 

uppdrag och verksamhet. Detta arbete kommer att fortsätta och ett konkret exempel 

som har ytterst stor potential för hela stadens klimatomställning är det så kallade 

KSO-klimatkontraktet. Om detta arbete blir framgångsrikt, kan det komma att 

användas inom ramen för EU-kommissionens nya satsningar i forsknings- och 

innovationsprogrammet Horizon Europe, European Green Deal, inom området 

”Climate neutral and smart cities 2030". Detta kommer innebära betydande bidrag 

till finansieringen av Göteborgs Stads klimatomställning. 
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1 Nomineringsunderlag inför 
budget 2021 

1.1 Bakgrund 
I kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, vilka 

antogs den 12 september 2019 (§28), anges följande i paragraf 10: ” Göteborgs 

stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att 

upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i 

april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och 

skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj 

månad.” 

Förvaltningens förslag till verksamhetsnomineringar återfinns nedan. 

1.2 Omvärld och konjunktur 

Med anledning av händelserna det sista kvartalet har såväl landet som staden ett 

mycket allvarligt läge som överträffar utvecklingen under finanskrisen. Det som 

är viktigt att påpeka är att de som har varit timanställda eller korttidsanställda 

inte syns i den officiella statistiken och det är ofta våra målgrupper som håller 

på att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Sedan ca 1,5 år tillbaka finns ett regionalt kompetensråd som samordnas av GR. 

Här ingår bl.a. representanter för region, kommun (Arbvux), BRG, fackliga 

parter, representanter från svenskt näringsliv, omställningsföretag och 

Västsvenska handelskammaren. Kompetensrådet sammanträder mycket 

regelbundet just nu och försöker samordna både kommunikation och insatser. 

Det är en infrastruktur som vi är väldigt glada för att ha på plats under 

omständigheterna. 

Flera branscher är särskilt utsatta såsom besöksnäring med hotell och restaurang 

och fordonsindustri. 

Förvaltningen arbetar därför bl.a. med olika omställningspaket och dialog om 

olika åtgärder med olika branscher såsom industri och fordon samt 

besöksnäringen. 

Förvaltningen har också veckokontakt med Arbetsförmedlingen och följer 

utvecklingen i form av varsel och liknande. De som nu varslas eller friställs 

erbjuds primärt att skriva in sig digitalt i verksamheten. Det är ännu oklart 

vilken roll som arbetsmarknadsutbildningar kan spela för de personer som 

friställs. AF utesluter inte en ändrad prioriteringsordning vid antagning som 

gäller ”nyarbetslösa”. AF konstaterar att de har begränsade möjligheter att möta 

varslade personer på informationsträffar och liknande. 
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Arbetsförmedlingen är första part i varsel och liknande. Det hindrar inte 

kommunen från att vara en aktiv och samordnande part i den nuvarande 

situationen.  

Sett till den friställningstakt som nu sker i kombination med varsel och 

permitteringar finns en stor risk att stadens försörjningsstöd kan komma att 

påverkas i form av fler sökande i en nära framtid. Nu möter förvaltningen 

personer som har en gymnasieutbildning med flera års arbetslivserfarenhet men 

som vi inte mött i våra verksamheter på många år – och som kanske inte har a-

kassa. Till dem kommer också de personer som precis har etablerat sig som nu 

tappar timanställningar och liknande och slutligen en grupp långt ifrån 

arbetsmarknaden som vi arbetet med länge som nu får väldigt svårt att komma 

in. Till det kommer den grupp unga vuxna som varken arbetar eller studerar och 

de som gått ut gymnasiet utan fullständiga betyg.  

Då förvaltningen nyligen genomfört en upphandling som innebär bättre och för 

förvaltningen förmånligare avtal från halvårsskiftet har det öppnats en möjlighet 

att genomföra åtgärder för att hantera den aktuella situationen som beskrivs 

ovan inom den budgetram som givits av kommunfullmäktige. 

1.3 Relationer inom staden 
På KS den 5 februari beslutades att fortsatt utreda hur nämnd(-er) och 

förvaltningsorganisation för IFO skulle kunna se ut framöver. Planen är att 

ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen den 15 april.  

Det är angeläget att Arbetsmarknad och vuxenutbildning är med i det fortsatta 

arbetet då förvaltningens verksamhet och målgrupper har en stor koppling till 

socialtjänsten och den samverkan som finns idag kan fortsätta och utvecklas 

inte minst ur ett brukarperspektiv. 

1.4 Andra frågor för politiskt ställningstagande 

1.4.1 Kompetenscenter har svårt att få in deltagare i 

kommunal anställning 

Förvaltningen upplever att näringslivet har haft bättre förmåga (sannolikt 

baserat på akut behov av personal) att anställa deltagare från kompetenscentra 

än vad kommunala verksamheter har.  

Det är en fråga som förvaltningen inte kan lösa, men som behöver diskuteras 

inom politiken på stadenövergripande nivå. 

1.4.2 Deltagare med funktionsnedsättningar 

Förvaltningen upplever att det finns en problematik med att även om deltagarna 

gör ett bra jobb som behöver göras i verksamheten kan och/eller vill 

verksamheterna inte anställa dem. Dels beror det på resurser, dels på att de inte 
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vill ha personalansvar. Förvaltningen efterlyser ett tydligare stadenövergripande 

direktiv i denna fråga som man kan luta sig emot. Direktiven borde vara 

skarpare än dagens och ”tvinga” verksamheterna att ta ett större ansvar för att 

rekrytera personer med funktionsnedsättning. 

1.4.3 Robotisering av försörjningsstödsansökan 

Det finns en arbetsgrupp i staden som arbetar med att robotisera 

försörjningsstödsansökan, vilket idag hundratalet socialsekreterare arbetar med. 

En preliminär bedömning säger att 60 procent av dessa skulle kunna frigöras 

och arbeta med andra arbetsuppgifter.  

Förvaltningen menar att behovet av insatser för personer som inte riktigt är 

rustade att börja på kompetenscenter är stort och att de frigjorda resurserna 

skulle kunna göra stor nytta där. Exempel på områden för att stärka individerna 

innan de går in på kompetenscenter skulle kunna vara att arbeta med hälsa, 

sociala insatser, stötta vissa utlandsfödda kvinnor och arbeta med individer som 

främst har stor social problematik mm. 

Användningen av denna potentiella resurs är en fråga som förvaltningen inte 

råder över, men som behöver diskuteras inom politiken på stadenövergripande 

nivå. 

1.4.4 Sommarjobb 

Sommarjobben håller på att segla upp som en väldigt viktig fråga just nu. Detta 

ur ett flertal perspektiv. Dels har vi på nytt fått möjlighet genom 

kompletteringar i budgeten från staten att söka statsbidrag för sommarjobb 2020 

vilket naturligtvis kommer att användas. 

Ur ett mer långsiktigt perspektiv så pekar flera stadsdelar på att sommarjobben 

blir viktigare än någonsin utifrån utsatthet i vissa familjer, ekonomisk situation 

och för att främja en meningsfull sysselsättning på olika sätt. Förutsättningar 

som radikalt ändrats med anledning av pandemi och konjunkturläge. 

Planen just nu är att stadsdelarna (för sista året) tar ansvar för åk 9 

sommarjobben. Förvaltningen grundfinansierar 1000 platser i vanlig ordning. 

Förvaltningen ser till att söka stadsbidrag för de stadsdelar som har högre 

ambitioner och erbjuder fler sommarjobb. 

Förvaltningen arbetar också med att öka samverkan med den privata sektorn för 

att öka antalet platser. Ambitionen har varit att fortsätta detta arbete inför 

sommaren 2020, men den senaste tidens utveckling kan komma att påverka 

utbudet av sommarjobb. 

När det gäller de ca 2000 platser som förvaltningen ordnar för 

gymnasieungdomar finns ett antal stora osäkerheter. 

Äldreomsorgen tog tidigare i vår ett principbeslut om att stå fast vid de platser 

man ställt till förfogande innan Corona-krisen. Detta under förutsättning att inte 

andra beslut tas på nationell nivå som innebär ökat skydd av äldre. 

Äldreomsorgsplatserna är över 800 av de 2000 platser så det är en stor andel.  
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På grund av smittspridningen av Covid-19 har detta beslut omprövats strax 

innan påsk och förvaltningen kommer nu att ändra placeringen för de ungdomar 

som är under 18 år. Ungdomarna fick i beskedet om placering information om 

att förutsättningarna för jobbet skulle kunna ändras på grund av Covid-19, och 

nu kommer vi vidta dessa åtgärder. Samma sak gäller ungdomarna som går i 

grundskolan, alltså de platser som hanteras av respektive stadsdel. 

Samtidigt finns betydande osäkerheter i andra arrangemang såsom 

Kulturkalaset, samarbetet med Volvo, reklambyråer med mera. 

Förvaltningen har haft ett bra arbete igång med att också förmedla platser via 

näringslivet men även där är budskapet just nu vänta och se. Det är totalstopp på 

arbetsmarknaden just nu av flera skäl. Förvaltningen kan inte göra mer än att 

följa utvecklingen. 

Utifrån bl.a. sociala aspekter behöver staden försöka att skapa så stort antal 

sommarjobb som möjligt särskilt som risken finns att antalet platser i 

näringslivet kommer att minska. 

Förvaltningen har därför tagit ett initiativ om att undersöka möjligheterna i 

staden att skapa en samling kring sommarjobben och be de förvaltningar och 

kanske även bolag som tidigare åt inte tagit emot så många ungdomar att göra 

det i år. Detta kräver ett stort arbete på kort tid och skulle äldreomsorgsplatserna 

försvinna uppkommer stora problem. 

Utbudet hos stadens förvaltningar och bolag är en fråga som förvaltningen inte 

kan lösa, men som behöver diskuteras inom politiken på stadenövergripande 

nivå. 

1.4.5 Vuxenutbildning som nationell och regional bas för 

kompetensförsörjningen till arbetslivet 

I skollagen har det i de övergripande målen för kommunal vuxenutbildning 

gjorts ett förtydligande att kommunal vuxenutbildning ska utgöra en nationell 

och regional bas för kompetensförsörjningen till arbetslivet. Detta uppdrag har 

även tidigare funnits, men inte lika tydligt uttalat. Förvaltningens uppdrag blir 

därmed större och inte minst på grund av rådande konjunkturläge extra viktigt. 

De urvalsregler som idag ger många sökande till vuxenutbildning rätt till 

utbildning gäller inte yrkesutbildningar. Detta kan komma att skapa utmaningar 

att leva upp till målet om att vara en nationell och regional bas för 

kompetensförsörjning till arbetslivet eftersom ett antal av yrkesutbildningarna 

har stor efterfrågan. 

För att de som förlorar sina jobb med anledning av det nya coronaviruset ska 

ges goda möjligheter att utbilda sig, vidareutveckla sig inom sin bransch eller 

påbörja en ny yrkesbana bedömer regeringen att kommunerna bör ges 

förbättrade förutsättningar att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna. 

Satsningen på regionalt yrkesvux föreslås av regeringen ökas med 700 miljoner 

kronor. Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som 

staten finansierar tas genom satsningen bort för 2020. Staten finansierar nu 
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samtliga platser samt möjliggör för ytterligare 1 500 platser samt studiestöd för 

dessa. 

Värt att komma ihåg är att varje startad insats i år sannolikt på olika sätt innebär 

ett åtagande in i 2021. Nu har regeringen sagt att denna satsning på yrkesvux 

kvarstår 2021 men det är också viktigt att den kommunala ekonomin hänger 

med och klarar "överhänget". I många utbildningar är den faktiska kostnaden 

högre per plats än vad statsbidraget ger. 

1.4.6 Många deltagare på KC med avbrottad SFI 

Deltagare med svaga kunskaper i svenska behöver tolk, vilket kompetenscenter 

inte kan tillhandahålla på regelbunden basis. Därför blir de ofta kvar i sina 

stadsdelar. Inom SFI-undervisningen ska de lära sig ett språk men denna grupp 

skulle behöva språkundervisning med fokus mot arbete.  
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder … senast under mars månad varje år inleda ett arbete 

med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt 

ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas 

i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och 

skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna 

till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 
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2 Förutsättningar 
Verksamhetsnomineringen bör handla om den egna nämndens uppdrag och 

förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente och budget. För att 

verksamhetsnomineringen ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är en 

förutsättning att nämnden är precis i sin input till kommunstyrelsen. 

Göteborgs stad står inför betydande utmaningar med avseende på finansiering och 

kompetensförsörjning. Det innebär att budgetarbetet framåt behöver adressera 

frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka 

förutsättningarna att göra detta behöver respektive nämnd bidra med att föreslå hur 

det kan ske. Respektive nämnd behöver även beskriva hur nämnden arbetar med 

effektiviseringar idag och vilka möjligheter till effektivisering nämnden ser framåt. 

I verksamhetsnomineringen bör nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års 

budget kring nämndens uppdrag framgå. 

Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret 

utan biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs 

stad. 
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3 Grunduppdrag 
Nämnden för inköp och upphandling har tre grunduppdrag. Nämnden har ett 

huvudansvar för staden gemensamma inköpsprocess, nämnden ska vara stadens 

och Göteborgsregionens inköpscentral och nämnden ska vara expertfunktion, 

rådgivare och konsult inom inköp och upphandling. 

Att ha ett huvudansvar för stadens gemensamma inköpsprocess innebär att ha 

ansvar för att leda, driva och utveckla stadens gemensamma inköpsprocess. Det 

övergripande målet är att alla stadens organisationer ska ha en hög inköpsmognad 

och kontroll på sina inköp i samtliga delar av processen. Att vara ansvarig för 

stadens och Göteborgsregionens inköpscentral innebär ett ansvar för att tillse att 

avtal finns för beställare att använda. Arbetet bedrivs genom förvaltningens 

avtalsprocess. I avtalsprocessen ingår att genomföra ramavtalsupphandlingar, 

bedriva en aktiv förvaltning av ramavtal och systematiskt följa upp att avtalsvillkor 

följs av såväl beställare som leverantörer. Att vara expertfunktion, rådgivare och 

konsult inom inköp och upphandling har flera delar. Det syftar dels till att vara 

expertstöd för Göteborgs Stads verksamheter genom att utbilda, svara på frågor 

kring ramavtalen och utföra konsulttjänster inom expertområdet, dels till att leda 

utvecklingen inom inköps- och upphandlingsområdet. 
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4 Nomineringsfrågor 
Inköpen i Göteborgs stad omsatte 24,9 miljarder kronor under 2019. Inköpen görs 

på en mycket stor mängd områden och berör alla stadens verksamheter. 

Erfarenheten från väl utvecklade inköpsorganisationer är att inköpsvolymer och 

inköpsprocesser kan vara ett mycket effektivt verktyg för att nå en organisations 

målsättningar. Detta kräver dock att organisationen samverkar mot de 

gemensamma målen. För Göteborgs stads inköpsverksamheter kretsar de 

gemensamma målen kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt kring 

näringslivsfrågor. 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om totalkostnad och besparingar samt om 

behovet av en sund konkurrens och sunda leverantörer. Ekologisk hållbarhet i 

inköp rör frågor om klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, minskade avfallsmängder 

och kemikaliepåverkan. Den sociala hållbarheten handlar framförallt om 

möjligheten att ge förutsättningar för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få 

egen försörjning. Näringslivsfrågor handlar om att uppnå mål såsom ett bra 

näringslivsklimat, att värna om små och medelstora företag (SME), att skapa 

innovativa lösningar tillsammans med leverantörsmarknaden samt öka samverkan 

med civilsamhället/idéburen sektor. 

Nomineringsfrågorna rör företrädesvis grunduppdraget kring huvudansvar för 

stadens gemensamma inköpsprocess. Bedömningen är att det är inom detta 

grunduppdrag som utvecklingen förväntas kunna ge största möjliga effekt. 

4.1 Uppföljande roll 

Beskrivning 

Den del i Riktlinjen för inköp och upphandling som rör uppföljning anger att Inköp 

och upphandling ska göra uppföljningar av stadens inköp och upphandling och 

rapportera detta till kommunstyrelsen. I budgeten för är 2020 finns angivet att 

Inköp och upphandling ska rapportera allvarliga fel i inköpsprocessen till 

kommunstyrelsen och föreslå åtgärd. Det finns därmed en otydlighet kring Inköp 

och upphandlings uppföljande roll. Det finns ett värde att den uppföljande rollen, 

om den ska finnas, är reglerad i övergripande styrande dokument och inte i ettåriga 

budgetar. 

Effekt 

Om Inköp och upphandling får en uppföljande roll för gemensam inköpsprocess 

kan Inköp och upphandling på ett tydligare sätt jobba med kontroll av avvikelser 

och införande av gemensamma processer, men detta kräver ett formellt mandat, 

vilket kan ge till exempel ökad tillgänglighet att köpa in det som behövs via 

ramavtal, ökad kvalitet och sänkt kostnad. 

Nominering 

Att det ges ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag på förändring av 

styrande dokument där det tydliggörs att Inköp och upphandling har en uppföljande 

roll, se kommunfullmäktiges uppdrag till Inköp och upphandling i budget för år 

2020. 
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4.2 Organisering av inköp och upphandling 

Beskrivning 

I kartläggningen av stadens inköpsprocesser står det klart att förvaltningar och 

bolag har organiserat sina inköps- och upphandlingsorganisationer på många olika 

sätt. Det återstår en hel del arbete innan staden kan slå fast hur en organisering bör 

se ut för att vara ändamålsenlig. I två delar kan det dock redan nu ges tydliga 

inriktningar på hur förvaltningar och bolag bör organisera sig. Dels krävs det en 

utsedd ansvarig som har mandat och tid att utveckla inköps- och 

upphandlingsorganisation i förvaltning eller bolag. Dels har Intraservice tagit fram 

ett förslag på hur det operativa inköpet kan organiseras. 

Effekt 

Om förvaltningar och bolag har en utsedd ansvarig i ledande befattning och 

använder Intraservice förslag tar staden ett steg framåt mot en mer mogen 

inköpsorganisation, vilket kan ge till exempel ökad tillgänglighet att köpa in det 

som behövs via ramavtal, ökad kvalitet och sänkt kostnad. 

Nominering 

Att alla förvaltningar och bolag har en utsedd ansvarig i ledande befattning och att 

alla förvaltningar och bolag under året utreder sitt operativa inköp och jämför det 

med Intraservice förslag. Den utsedde inköpsansvarig ska: 

• Ansvara för inköpsfrågor på respektive förvaltning och bolag 

• Ansvara för att driva utvecklingen av gemensam inköpsprocess på 

respektive förvaltning och bolag 

• Säkerställa samverkan inom inköpsområdet med andra förvaltningar och 

bolag 

4.3 Inköpsmognad 

Beskrivning 

Ett inköpsarbete med hög mognadsgrad är proaktivt, snarare än reaktivt. Det utgår 

från långsiktiga strategier och planer, regelbunden analys och etablerade samt 

utvecklade processer. Inköpsarbetet startar tidigt och anpassas till organisationens 

målsättningar och prioriteringar. Den samlade inköpskompetensen ses som en 

strategisk resurs som bidrar till verksamhetens utveckling. Organisationen av 

inköpsarbetet möjliggör både stöd och styrning utifrån verksamheternas behov. 

Kontroll och styrning uppnås genom kontinuerlig analys, gemensamma standarder 

och proaktiv riskhantering. Teknik nyttjas för att automatisera processer och 

kontroller, med hög integration mellan olika system och låg grad av manuell 

hantering. Inköp och upphandling genomförde under 2019 en mätning av 

inköpsmognaden i staden, den ger oss en baslinje som vi utgår ifrån när vi höjer 

inköpsmognaden i staden genom att inför en gemensam inköpsprocess. 

Effekt 

Om förvaltningar och bolag får ett formellt uppdrag att höja inköpsmognaden i 

tillägg till att införa gemensam inköpsprocess inom sin verksamhet ger staden ett 

tydligare mandat som ökar takten i förändringsarbetet med att utveckla stadens 

inköpsverksamhet. 
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Nominering 

Att respektive förvaltning och bolag får i ansvar att arbeta med att öka 

inköpsmognaden för sin inköpsverksamhet. Detta arbete måste utgå ifrån den 

process- organisations- och systemkartläggningen som Inköp och upphandling 

genomförde under 2019, men anpassat efter den egna förvaltningens eller bolagets 

aktuella situation. För de flesta är viktiga punkter bl.a. 

• Inköpsanalys 

• Mål- och nyckeltalsstyrning 

• Leverantörs- och avtalsuppföljning 

• Färre beställare i e-handelssystemet 

4.4 Gemensam avtals- och leverantörsdatabas 

Beskrivning 

Det finns en avsaknad av gemensamt systemstöd för delar av gemensam 

inköpsprocess. Idag finns systemstöd framförallt för den operativa processen och 

inköpsanalys som är under implementation 2020. De allvarligaste IT-gapen för att 

utveckla gemensam inköpsprocess vidare är: 

• En gemensam avtalsdatabas. Detta innebär att lagra färdiga avtal, vilka 

parterna är, att hålla reda på när avtalet löper ut, eventuella optioner, 

leveransvillkor, eller särskilda villkor. 

• En gemensam leverantörsdatabas, d.v.s. ett system för hantering av 

leverantörer. Detta är en central del, tillsammans med avtalshantering, för 

att säkra upp operativa flöden. Hanteringen innefattar bland annat kontroll 

över företagsuppgifter, resultat från olika analyser och status på 

leverantören. 

I förberedelse för att staden inför ett gemensamt IT-stöd för avtals- och 

leverantörshantering, som kan ta flera år, vore det önskvärt att samtliga 

förvaltningar och bolag säkrar hanteringen av sina egna samlade avtal i valfri IT-

miljö. 

Effekt 

• En avtalsdatabas är nyckel för att skapa ordning och reda bland stadens 

avtal och lägger grund för stora delar av ett effektivt inköpsarbete. Det blir 

enklare att beställa från rätt avtal och samtliga inköpare får tillgång till alla 

avtal som de kan avropa från på ett och samma ställe. 

• En gemensam leverantörsdatabas säkrar en staden-gemensam syn på och 

uppföljning av våra leverantörer och ger oss den överblick över vår 

leverantörsbas som vi behöver för att styra stadens inköp på ett effektivt 

sätt. 

Nominering 

Att alla förvaltningar och bolag får i uppdrag att inventera och samla samtliga 

aktuella avtal i en lokal databas i valfri IT-miljö, som ett förberedande steg mot att 

införa gemensamma avtals- och leverantörsdatabaser. 
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4.5 Digitalisering - grunddata 

Beskrivning 

För att kunna genomföra inköpsanalys och inköpsuppföljning effektivt inom staden 

behöver datakvaliteten i våra gemensamma system öka. Detta kräver en gemensam 

syn på och definition av grunddata för inköp (Order-, avtals-, leverantörs- och 

fakturainformation). 

Effekt 

Om en gemensam grunddata-strategi implementeras i befintliga system kan 

inköpsanalys och inköps-, leverantörs- och avtalsuppföljning ske betydligt 

effektivare och med högre kvalitet än i dagsläget. Detta öppnar upp för nya 

arbetssätt, effektivare mål- och nyckeltalsstyrning, bättre affärer och en överlag 

starkare förhandlingsposition gentemot våra leverantörer. Förvaltningen för inköp 

och upphandling kan ta fram en sådan grunddatastrategi, men är beroende av att 

andra verksamheter inom aktuella tjänsteområden också implementerar denna 

strategi. Detta för att säkerställa implementationen inte bara i TendSign men också 

i Proceedo och andra beroende system som t.ex. Agresso. 

Nominering 

Att nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att bevaka utvecklingen och 

implementeringen av gemensam grunddata för inköp och rapportera om detta i 

ordinarie uppföljning. 
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Verksamhetsnomineringar till budget 2021 
 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-09-12 § 28 ska varje nämnd besluta om 
verksamhetsnomineringar till budget 2021. I kommunfullmäktiges beslut står: 

Göteborgs Stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med 
att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 
innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april 
månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 
stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget 
som presenteras i maj månad. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har stadsledningskontoret lämnat 
kompletterande vägledning för hur verksamhetsnomineringarnas ska tas fram och 
besvaras av respektive förvaltning. I vägledningen har en rad frågor ställts till nämnden 
för Intraservice: 

1. Vad vill Intraservice särskilt nominera in till budget 2021?  
2. Finns det något i Intraservice verksamhet som kan effektiviseras?  
3. Finns det planer och tjänster som kan skjutas på framtiden och vad får det i så fall 

för konsekvenser?  
4. Finns det tjänster och service som Intraservice levererar som kan avslutas och 

vad skulle det i så fall få för konsekvenser?  
5. Har förutsättningarna inför 2021 kopplat till Intraservice uppdrag förändrats?  
6. Finns det uppdrag och ansvar som Intraservice skulle vilja ta sig an men som man 

idag saknar?  

 

Intraservice besvarar frågorna enligt följande: 

 Svar på fråga 1 – se sida 2 
 Svar på fråga 2 – se sida 7 
 Svar på fråga 3 – se sida 12 
 Svar på fråga 4 – se sida 13 
 Svar på fråga 5 – se sida 14 
 Svar på fråga 6 – se sida 15  
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Svar på fråga 1 
Intraservice nomineringar till budget 2021 
 

Nr Förslag Konsekvens 

1 Underlätta informationsförsörjning ur 
ett livscykelperspektiv 

Förslaget är ett långsiktigt åtagande och är en 
grundförutsättning för en effektivare verksamhet i Göteborgs 
Stad. Nyttor uppstår både för medarbetare i staden via t.ex. 
frigjord tid för grunduppdraget, en bättre digital arbetsmiljö och 
följsamhet mot lagstiftning och för göteborgaren via ökad 
tillgänglighet och kvalitet i efterfrågad information samt 
snabbare handläggning av ärenden. Kostnaden för förslagets 
genomförande bedöms som hög samtidigt som nyttan för 
staden medarbetare och till viss del även göteborgaren är stor. 
Största risken kopplat till ett genomförande är om kvaliteten i 
stadens nuvarande hantering är tillräckligt god för att initiera 
förslaget. (Se sida 3 för mer detaljerad information) 

2 Kompetenscenter för digitalisering 
och robotisering (RPA) 

För att staden ska få ökad framfart i digitaliseringsarbetet 
behöver gemensamma arbetssätt och kompetenser byggas 
upp och förstärkas. Intraservice kan vara drivande i arbetet 
och erbjuda en framtida tjänst som stöttar staden i att 
identifiera, optimera och automatisera processer. Det finns 
många nyttor att hämta inom automatisering/RPA, men för att 
realisera dessa krävs fortsätt arbetet med standardiseringar, 
följt av ökad automatisering och robotisering. Exempel på 
områden lämpliga för RPA är ansöka/placering i förskola/skola, 
IT-stöd inom HR-området samt inom redovisning och bokslut. 
Nyttorna för staden är exempelvis ökad kostnadseffektivitet 
och minskad administration. Den stora 
kostnaden/ansträngningen för staden är att fastställa och 
arbeta enligt gemensamma processer som är helt nödvändig 
för att automatisering och robotisering ska kunna genomföras. 
För att få framgång med förslaget måste verksamheterna i 
staden acceptera att gemensamma arbetssätt införs och 
gäller. (Se sida 6 för mer detaljerad information) 

3 Inför digital signering i hela staden för 
boende, besökare, näringsliv och 
företag 

Förslaget innebär ett förenklat arbetssätt och ökad säkerhet för 
att i staden. Nyttorna finns främst i ökad effektivitet via kortare 
ledtider, frigjord tid och ökad säkerhet. Ansträngning/kostnad 
följer av ett förändrat arbetssätt för vissa och en initial 
investering för att möjliggöra tjänsten till alla i staden. 

4 Heltäckande stöd i 
informationssäkerhet till stadens 
verksamheter 

Förslaget innebär en standardisering av arbetssätten kring 
informationssäkerhet där Intraservice kan hjälpa stadens 
verksamheter att identifiera och åtgärda ev. brister i sin 
informationshantering. Nyttorna kommer främst genom 
enhetlighet i arbetssätt och tillgången till en expertfunktion som 
kan bistå med att avhjälpa fel innan de uppstår. 
Ansträngningen/kostnaden avgörs av den tid som Intraservice 
ska lägga på att hjälpa verksamheterna att hantera sina 
informationssäkerhetsfrågor. 
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Detaljerad information kring nominering 1 – Underlätta informationsförsörjning 
ur ett livscykelperspektiv 
Informationsförsörjning och digitalisering går hand i hand och tillgång till och utbyte av 
information är grundläggande för en framgångsrik digital transformation. Riksarkivet 
beskriver begreppet informationsförsörjning enligt följande: 

 ” Med informationsförsörjning avses att olika målgrupper ska ha tillgång till den 
information som de behöver. Det innefattar också de krav på hantering, organisation, 
informationssäkerhet, lagring, återvinning och förmedling av information som krävs för 
att det ska vara möjligt. Informationshantering och arkiv bör inte ses som två separata 
områden, utan integrerat.”  

- Riksarkivet, Samhällsutmaningar Dnr RA 04-2016/8065  

Riksarkivets beskrivning innefattar därmed informationsförsörjningen inom och mellan 
olika aktörer i samhället som offentliga myndigheter, privat sektor och privatpersoner. 
Genom att ha en långsiktig strategi för sin informationsförsörjning kopplat till 
arkivlagens bestämmelser kan offentlig förvaltning både bli öppen, effektiv och 
lättillgänglig. 

Lagar, regler och interna riktlinjer styr hur vi ska hantera information och innehåll på ett 
korrekt sätt. Som grundkrav finns lagstiftning (Tryckfrihetsförordningen, 
Kommunallagen, Offentlighet- och sekretesslagen, Arkivlagen, Dataskyddsförordningen, 
Förvaltningslagen och flera speciallagar). Därutöver finns stadens policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet samt riktlinjer och föreskrifter från Arkivnämnden.  

Området innehållshantering och livscykelhantering av information har belysts i flera 
omgångar sedan 2008 i Göteborgs Stad men inget helhetsgrepp har tagits. Frågan är 
komplex men nu behöver detta initieras på allvar för att för att säkra stadens långsiktiga 
informationsförsörjning, det vill säga att både producera, konsumera och bevara 
information.  

Frihetsgraden är normalt sett stor för stadens olika organisationer att själva bestämma och 
reglera sina informationsmängder utifrån lagstiftningen. Idag saknas gemensamma 
riktlinjer för hur en enskild användare ska lagra och hantera informationen som 
produceras och kunskapen är många gånger relativt låg om vilka regler som styr området 
och vilka möjligheter som finns. 

I Göteborgs Stad finns stora viktiga IT-applikationer som funnits i många år och som 
innehåller stora mängder information. Man skulle kunna säga att byte av dessa 
applikationer är förutsättningsprojekt för stadens framtida möjligheter att nyttja 
digitaliseringens möjligheter på ett nytt och mer effektivt sätt. Utmaningen är att 
livscykeln för dessa närmar sig sitt slut men fortfarande används de av tusentals anställda 
varje dag. Att avveckla dessa applikationer är komplext och kostsamt kopplat till den 
information som ska bevaras i enlighet med de lagstiftningar som reglerar den offentliga 
verksamheten. 

Under de kommande åren kommer Regionarkivet att införa ett nytt systemstöd (Regina-
projektet) för långtidsbevarande av digitala handlingar för både Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen. Detta kommer att ställa höga krav på stadens verksamheter vid 
leverans av digital information till Regionarkivet på ett strukturerat sätt så att 
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informationen i slutändan kan bevaras på ett kostnadseffektivt sätt och sedan 
tillgängliggöras till den som efterfrågar den. Inom staden finns utöver detta ett stort behov 
av digitala mellanlagringslösningar där information kan ställas av men ändå vara 
åtkomlig för respektive verksamhet innan slutlig gallring eller leverans till slutarkivering.  

Över tid kommer självklart samtliga kommunala myndigheter i Göteborgs Stad att 
omfattas. För att staden på allvar ska kunna digitalisera verksamheten är detta arbete inte 
valbart utan både en förutsättning och en nödvändighet. Men effekten över tid av 
genomförandet innebär inte bara en förbättrad följsamhet mot lagar och regler utan 
förväntas också ge stor effektiviseringspotential hos den enskilde medarbetaren, chefen 
och förtroendevalde. Detta leder i förlängningen till mer tid för kärnuppdraget och de vi 
ytterst är till för. Men att få dessa flöden att fungera i praktiken handlar inte 
huvudsakligen om IT-system utan till största del om styrning och ledning, processer, 
gränssnitt, struktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap. Det är viktigt att någon har ett 
helhetsperspektiv på stadens informationsförsörjning.  

En modern och effektiv livscykelhantering av information kan bidra till stadens 
varumärke som en attraktiv och modern arbetsgivare med goda möjligheter att rekrytera 
medarbetare, snabbt sätta dem in i arbete och behålla dem. Att se till medarbetares, 
chefers och förtroendevaldas hela digitala arbetsmiljö är ett sätt att bidra till förbättrad 
service till kunderna och nöjdare medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Därmed är det av vikt att frågan om informationsförsörjning och livscykelhantering av 
information utifrån ett helhetsperspektiv prioriteras i den politiska budgetprocessen för de 
kommande åren. För att kunna ta ett helhetsgrepp kring denna fråga görs bedömningen i 
nuläget att det krävs central finansiering utöver den finansiering som genereras utifrån 
Riktlinjer för kommungemensamma tjänster. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp för att 
långsiktigt skapa struktur, ordning, reda och en god följsamhet i förhållande till de 
lagstiftningar som reglerar hanteringen av allmänna handlingar i Göteborgs Stad och inte 
minst den verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering som kan ge ett fokus på 
allas vår digitala arbetsmiljö. 

 

Uppdraget innefattar, att i samverkan med Regionarkivet och staden, identifiera: 

 Gemensamma processer för informationshantering 
 Gemensamma innehållstyper (gruppering av data) 
 Gemensamma innehållsdata (metadata) 
 Sammanhållen teknisk leverans som stödjer informationsflödet inom 

organisationen och vidare till arkivering.  

 

För detta behövs cirka 5 - 7 miljoner kr per år utöver tjänsteplanens finansiering under två 
års tid.  
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Bilaga – schematisk bild om informationens livscykel med koppling till mellanarkiv och 
slutarkiv. 

I bilden åskådliggörs processen kring bevarandeplanering utifrån Arkivnämndens 
perspektiv och gäller både Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.  

En grundläggande aspekt för att kunna hantera innehåll och information korrekt i stora, 
gemensamma och samlade flöden är att informationsklassningen är gjord. Utöver detta 
ska myndigheterna enligt Regionarkivets riktlinjer (som baserar sig på Riksarkivets 
föreskrifter RA-FS 2008:4) som en del av sin arkivredovisning, beskriva sina processer i 
en hierarkisk trädstruktur, en klassificeringsstruktur. Den översta nivån innehåller 
styrande processer, nästa nivå stödprocesser och därefter kärnprocesser. I varje process 
skapas olika handlingstyper. Gruppen av handlingstyper som hör ihop i en process kallas 
handlingsslag. En dokumenthanteringsplan innehåller hanteringsanvisningar för resp. 
handlingstyp, t ex hur länge den ska bevaras och var den ska arkiveras. Den talar också 
om vilket handlingsslag och del av klassificeringsstrukturen som handlingen tillhör, det 
vill säga i vilket sammanhang den har skapats. Hanteringen av innehåll måste fungera för 
hela livscykeln så att det finns stöd för gallring och avställning så att informationen kan 
bevaras för eftervärlden. Vi behöver både processer, strukturer och verktyg som hjälper 
oss att göra rätt från början.  

Regionarkivet ställer krav på hur informationen ska paketeras (SIP) för att kunna 
levereras till den digitala slutarkivslösning som kommer att införas. Detta kommer i sin 
tur även ställa krav på nuvarande och kommande IT-stöd avseende hur informationen ska 
hanteras utifrån ett bevarandeperspektiv inom Staden – även om informationen under en 
period kommer att lagras i ett gemensamt mellanarkiv innan leverans till slutarkiv. 
Kraven kommer att vara de samma och det är av stor vikt att processerna är 
standardiserade och styrande för stadens verksamheter för att säkerställa hela kedjan från 
produktion, konsumtion och bevarande eller gallring och till sist utlämnande av 
informationen.  
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Schematiskt ser resonemanget ut som i ovanstående figur när utgångspunkten är 
verksamhetssystem kopplat till de olika stadier i livscykeln informationsmängderna 
befinner sig i och hur stort behovet för återsökning är. 

Detaljerad information kring nominering 2 – Kompetenscenter för digitalisering 
och robotisering (RPA) 
Nämnden för Intraservice ser att vi fortsatt kan ta en ledande roll när det gäller 
kompetenscenter för digitalisering. Stadsledningskontoret har genom kommunstyrelsen i 
uppdrag att arbeta vidare med en IT-strategi, en strategi för digitalisering och en styr- och 
finansieringsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. I det arbetet 
behöver både nämnden för Intraservice och flera andra nämnders uppdrag ses över och 
samordnas. Verksamheterna i staden kommer alltid att ha det yttersta ansvaret för sina 
kontakter med göteborgare och företagare. De kommer att ansvara för sin 
tjänsteutveckling, verksamhetsutveckling och sin effekthemtagning kopplat till digitala 
tjänster. Dock ser vi att någon aktör behöver samordna och representera Göteborgs Stad. 
Detta innebär både att omvärldsbevaka, ha kontakt med forskningen, inspirera, skapa 
arenor, nätverka och utveckla arbetssätt och kommunikation kring goda exempel. Vi ser 
att Intraservice kompetenscenter för digitalisering skulle arbeta utifrån nedanstående 
arbetsområden: 

 Behovsfångst och nyttoanalyser 
 Tjänstedesign och innovation 
 Processutveckling, förändringsledning och nya arbetssätt och effekthemtagning 
 Informationsförsörjning och -informationshantering, -säkerhet, juridik, -

arkitektur, infrastruktur  
 Chef-, ledar- och medarbetarskap 
 Kompetensförsörjning 
 Den digitala arbetsplatsen och arbetsmiljön 
 Digital teknik – robotisering, automatisering och på sikt artificiell intelligens 
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Svar på fråga 2 
Förslag på effektiviseringar hos Intraservice som bidrar till 
att minska kostnader i Staden 

Intraservice effektiviseringar kan framförallt genomföras inom områdena: 

1. Ordning och reda 
- att ha kontroll över hur tjänsterna är paketerade (t.ex. en tjänst+IT+service osv) 
för ökad kontroll över produktions- och totalkostnaden 
- tydlighet i roller och i förvaltningsprocessen för tjänster i vidmakthållandet 

2. Mäta och uppnå ökad produktivitet i befintliga tjänster såsom  
- att ökade volymer ger minskar kostnader per volymenhet 
- att enhetskostnader sjunker 
- att nyttohemtagning möjliggörs tillsammans med stadens verksamheter 

3. Genomföra professionella upphandlingar som ger effektiva tjänsteleveranser 

Förvaltningens viktigaste bidrag till minskade kostnader i staden uppnås dock inte genom 
att vi sänker våra kostnader utan genom en lyckad digitalisering där de effekter som är 
beskrivna i våra nyttokalkyler realiseras tillsammans med stadens verksamheter. 
Verksamheternas effekthemtagningar är helt avgörande då kostnaderna för våra IT-
tjänster ökar om en ökad grad av digitalisering efterfrågas.  

 

Vidmakthållandet – yttre och inre effektivitet 
Kommunen står precis som stora delar av övriga Sverige inför stora utmaningar kring till 
exempel segregation, klimathot, pandemi och ekonomi. 

För att möta dessa utmaningar och lyckas med vårt välfärdsuppdrag är det viktigt att vi 
kan ta tillvara potentialen och möjligheterna med digitalisering. 

Genom att ställa om och leverera tjänster på nya sätt, ändra arbetssätt och processer och 
använda vår data för att skapa värden genom analyser, automation och visualisering kan 
digitaliseringen vara en lösning ur alla våra hållbarhetsperspektiv. Ekonomiskt genom att 
öka effektivitet, sänka totalkostnader och höja kvalitén i våra tjänster. Miljömässigt kan 
resor minskas, sensorer mäta och hjälpa till att styra verksamheter och flöden; samt att 
öka möjligheterna till öppenhet, transparens och snabbare och enklare sätt att ha dialog 
med våra boende, besökare och näringsliv. 

Digitaliseringen innebär stora volymökningar i våra tjänster över tid. Vi anstränger oss 
till det yttersta för att vidareutveckla vidmakthållandets kostnadseffektivt, säkert och med 
minimala störningar. Vi bygger skalbara tjänster och återanvänder tekniska plattformar 
för att hålla nere kostnader och för att snabbt kunna svara upp mot kundernas förändrade 
behov.   

Vid införande av nya tjänster och/eller uppdrag ska kostnadsökningarna i vår verksamhet 
kopplas till nyttan för Göteborgs Stads verksamheter. Nya eller utvecklade tjänster ska 
göra det möjligt för medarbetarna i staden att arbeta effektivare. Den totala 
effekthemtagningen i staden ska hela tiden vara större än kostnadsökningen för tjänsterna. 
Dessutom med ökade producerade volymer ska det ge minskade kostnader per 
volymenhet, detta beskrivs i några exempel nedan. 
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 En lyckad digitalisering uppnår de effekter som är beskrivna i våra nyttokalkyler 
och realiseras av stadens verksamheter. Verksamheternas effekthemtagningar är 
helt avgörande då kostnaderna för våra IT-tjänster måste tillåtas stiga vid en ökad 
grad av digitalisering. 

 Inom tjänsteområdet IT har stora effektiviseringar och produktivitetshöjningar 
genomförts. Kostnadsutvecklingen för IT-tjänsternas enhetspriser går ner kraftigt 
i kombination med stora volymökningar 

 För att lyckas med digitaliseringen krävs en robust IT-infrastruktur med smarta 
och innovativa tjänster som skapar grunden för stadens verksamheter så att 
Göteborgs Stad kan vara en hållbar stad - öppen för världen.  

 Vidareutveckling av IT-tjänster genomförs till stor del i befintlig infrastruktur 
och tekniska plattformar återanvänds och skalas upp efter behov 

 Det trådlösa nätverket i Göteborg är ett av norra Europas största trådlösa nätverk 
med cirka 14 000 accesspunkter i slutet av 2020. Cirka 200 000 unika enheter 
kopplar upp sig i nätverket varje månad 

 Vi har dessutom på kommunfullmäktiges initiativ det nästa största publika 
trådlösa utomhus-nätverket i världen.  

 

Effektivitet / Produktivitet 
Inom IT har effektiviseringar och produktivitetshöjningar genomförts. 
Kostnadsutvecklingen för IT-tjänsternas enhetspriser går ner kraftigt i kombination med 
stora volymökningar som visas i nedanstående bilder. Som exempel kommer kostnaderna 
för staden att minska med 25 miljoner per år när nuvarande avtal för stadsnätsleverans 
fått full effekt. Konsolidering av bolagen kommer att kunna ge vinster på 50 miljoner kr 
när bolagen börjar använda de kommungemensamma IT-tjänsterna.  

Inom andra områden har man standardiserade processer så som till exempel inom 
ekonomitjänst- och löneprocessen för staden gör att man samlar kompetensen som ökar 
kvalitén och ger effektivare flöden. Som kan ta hand om ökade volymer utan direkt öka 
kostnaderna innan en trappstegseffekt infinner sig. Kostnaderna ökar våra genom att vi 
måste rigga en organisation. Men med stordriftsfördelar minskat kostnaderna i staden 
genom att Göteborgs Stads verksamheter tar hem nyttan i ökad kvalitet och minskade 
kostnader. 

Vi effektiviserar vidmakthållandet i den takt det är möjligt med till exempel 
automatisering och centraliserade upphandlingar. Vi har ökade volymer och ökade krav 
på digitalisering från Göteborgs Stads verksamheter, samtidigt som vi pressar priser från 
våra leverantörer och effektiviserar tjänsteleveranser. Ytterligare neddragningar av budget 
för vidmakthållandet kommer att minska möjligheten för stadens verksamheter att 
digitalisera med ökade kostnader till följd. 

Inre effektivitet handlar om ordning och reda, kostnadseffektivitet och produktivitet. En 
del i utmaning för Intraservice ligger i att tjänster blir allt mer komplexa genom att de 
innehåller till exempel mobila lösningar, säkerhet mm som gör att tjänsterna kostar mer 
att utveckla, samt att hålla i drift, förvaltning och support. Detta ska ställas mot de nyttor 
och minskade kostnaderna som ska hanteras i förvaltningar och bolag i staden. Här har vi 
en utmaning i staden att tidigt i processen att ta fram en ny tjänst påvisa den totala 
effekthemtagningen. Detta är ett förbättringsområde för hela staden. 

I nedanstående bilder visas de effektiviseringar och volymökningar som har genomförts 
inom några av IT-tjänsterna. I bilderna visar graferna att enhetspriserna kraftigt reduceras 
och volymerna som stadens verksamheter avropar kraftigt ökar varje år.  
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Bild 1.  

Bilden visar hur enhetspris för tjänsten Lokalt Nät – LAN har minskat över tid samtidigt 
som volymerna ökar. Det trådlösa nätverket i Göteborg är ett av norra Europas största 
trådlösa nätverk med cirka 14 000 accesspunkter i slutet av 2020. Cirka 200 000 unika 
enheter kopplar upp sig i nätverket varje månad. 

 

 

Bild 2. 

Bilden visar hur enhetspris per Mbit för tjänsten Stadsnät – WAN har minskat över tid 
samtidigt som volymerna ökar. När det gäller stadsnätsleveransen kommer kostnaderna 
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för staden att minska med 25 miljoner per år när nuvarande avtal fått full effekt samtidigt 
som kapaciteten höjs med 1000%. 

 

 

Bild 3. 

Bilden visar hur enhetspris för datalagring minskar över tid samtidigt som lagrade 
volymer går upp. Tjänsten har en robust arkitektur vilket innebär att den snabbt kan 
skalas upp och anpassas efter kundernas behov. Exempelvis har verksamheternas krav på 
kameraövervakning medfört behov ökade volymer och kostnadseffektivare datalagring, 
vilket har tillgodosetts. 
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Bild 4 visar hur enhetspris för Server minskar över tid samtidigt som volymer går upp. 
Datacentret har en hög grad av virtualisering där 99% av servrarna i datacenter är 
virtualiserade. Det innebär en energieffektivisering av elförbrukningen med 1,5 miljoner 
kr i minskade kostnader per år. Samtidigt möjliggör det konsolidering av stadens 
verksamheter. 

 

 

Bild 5. 

Bilden visar hur enhetspris inom tjänsten IT-arbetsplats har minskat över tid samtidigt 
som volymerna ökar. Inom tjänsten IT-arbetsplats vidmakthålls (hanteras och manageras) 
nästan 110 000 enheter säkert och kostnadseffektivt. Stadens ökade krav på säkerhet, 
mobilitet och komplexitet hanteras och tillmötesgås samtidigt som enhetspriset minskar. 
De nästan 110 000 enheterna består dels av administrativa enheter, dels av elevenheter.  

I bild 5 visas hur snittpriset har gått ner oavsett typ av enhet. Kostnaden för tjänsten IT-
arbetsplats fördelas inte enligt bild 5 utan den fördelas utifrån antal enheter inom 
administrativ plattform och antal enheter inom elevplattform. Även med denna 
kostnadsfördelning går enhetspriset ner årligen inom respektive plattform.  

Enhetspriset för en administrativ enhet beräknas under 2020 bli cirka 173 kr/mån och för 
en elevenhet beräknas priset bli cirka 15 kr/mån. Skillnaden i pris för dessa olika typer av 
enheter beror på att den administrativa delen av plattformen innehåller mer funktionalitet 
och den kostar mer att förvalta. 
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Svar på fråga 3 
Planer och tjänster som Intraservice kan skjuta på framtiden 
 

Nr Beskrivning Konsekvens 

1 Sänka leveranstakten/leveranskvaliteten 
inom vissa tjänsteområden och i den interna 
verksamhetsutvecklingen 

Minskad kundnöjdhet och sämre förutsättningar att lyckas 
med Intraservice uppdrag vilket även leder till att 
Intraservice bidrag till att effektivisera staden minskar. 

2 Undersöka möjligheterna till förlängning av 
de avtal som bedöms ha lägre kostnader än 
vad ett nytt avtal skulle innebära 

Minskad kundnöjdhet i jämförelse med vid ökad kvalitet i 
ny upphandlad tjänst.   

  

 

 

  



 

Göteborgs Stad Intraservice, Verksamhetsnomineringar till budget 2021 13 (15) 
  

   

Svar på fråga 4 
Tjänster och leveranser som Intraservice kan sluta utföra 
 

Nr Beskrivning Konsekvens 

1 Avsluta tjänster och leveranser som 
endast ett fåtal använder eller vill ha 

Minskad kundnöjdhet bland de förvaltningar/bolag som blir av 
med tjänster 

2 Överleverans Sluta hantera kundbehov som inte ingår i tjänsteplaner eller 
förvaltningsplaner vilket då kan upplevas som en försämrad 
leveranskvalitet med minskad kundnöjdhet som resultat. 
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Svar på fråga 5 
Förändrade förutsättningar inför 2021 kopplat till nämnden 
för Intraservice uppdrag 
 

Nr Beskrivning Konsekvens 

1 Ny nämndorganisation i staden Sänkt takt i förvaltningens planerade utvecklingsprojekt 
enligt tjänsteplaner och initialt minskad 
mottagningsförmåga hos de nya förvaltningarna. 

2 Coronaviruset och dess följdeffekter Försämrad ekonomi i staden och fokus på krishantering 
istället för utveckling. 

3 Uppdraget att kraftigt sänka kostnaderna 
för drift, förvaltning och utveckling 

Kraftigt försämrade förutsättningar för förvaltningen att 
bidra till digitalisering och utveckling av staden. 

4 Nationell osäkerhet i tolkningen och 
hantering av informationssäkerhetsklass 
2 i molntjänster 

Osäkerheten leder till utvecklingen stannar av eftersom 
tolkningen är oklar. Det ger även oklara arbetssätt där 
gamla system/tjänster finnas kvar istället för att avvecklas 
och kostnadseffektiviseringar uteblir. 

5 Flytten av digitaliseringsuppdraget och 
den nya styrmodellen 

Risk att en temporärt långsammare digitaliseringstakt för 
Göteborg stad. 

6 Ökad personalrörlighet Risk för kompetensbrist och minskad leveransförmåga om 
vi får allt för många nya medarbetare. 
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Svar på fråga 6 
Uppdrag och ansvar som Intraservice anser sig sakna idag 
 

Som svar på denna fråga hänvisar Intraservice till de nomineringsförslag som lämnats 
som svar på fråga 1 (se sidan 2).  



 

Intraservice 
 

  

Tjänsteplan och 
vidmakthållande 2021 
Bilaga till Intraservice verksamhetsnominering 

2020-04-14 
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1 Nämndens reglemente och 
uppdrag 
 

Intraservice nämnd har till uppgift att utveckla, leverera och följa upp 
samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden. Förslaget till tjänsteplan har 
beretts i samråd med stadens verksamheter i enlighet med de av 
kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrning av kommungemensamma 
interna tjänster. 
Nämnden har också till uppgift att besluta om ärenden gällande 
stadsgemensamma IT-stöd och vid behov bereda ärenden inom detta område 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

En stor del av förvaltningens resurser används för att leverera service till 
staden via 80 tjänster samt 230 tjänsteerbjudanden. Utvecklingen går mot, 
mer komplexa tjänster med många integrationer, mobila arbetssätt och 
digitalisering för att effektivisera stadens processer. 

Kommungemensamma interna tjänster omfattar i nuläget till största delen 
driftskostnader för de kommungemensamma IT-lösningar som finns i staden. 
Dessa kostnaderna fördelas till förvaltningar och bolag per procentuell andel 
som baseras på olika fördelningsnycklar. 

Preliminär planerad kostnad år 2021, för vidmakthållande 939,0 miljoner 
kronor och för utveckling 150,8 miljoner kronor. 

 

 

 

  

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000

2020 2021 2022 2023

Budget  2020-23 

Vidmakthållande Initiativ



 

Tjänsteplan och vidmakthållande 2021 4 (26) 
Bilaga till Intraservice verksamhetsnominering  
Göteborgs Stad, Intraservice 2020-04-14 

2 Sammanställning av 
utvecklingsinitiativ i 
tjänsteplan 2021 
 

Tjänsteplan 2021 består av nio tjänsteområden, Ekonomi, HR, IT-tjänster, 
Kommunikation, Kultur och fritid samt service, Ledning och styrning, Operativt 
inköp, Utbildning, Vård och omsorg. Intraservice har valt att gruppera 
utvecklingsinitiativen för alla nio tjänsteområden enligt rubriker i 
innehållsförteckningen. 

Den planerade utvecklingen inom de olika områdena hanteras i följande 
projekt/insatser: 
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2.1 Att arbeta digitalt 
Att arbeta digitalt, kostnader 27 150 tkr 

Samhället står inför stora utmaningar framöver med en åldrande befolkning och 
ökade behov av och krav på digitala tjänster hos dem vi är till för. Att möta 
dessa utmaningar ställer stora krav på verksamhetsförändringar, att vi jobbar 
smartare och bättre. En viktig del i denna verksamhetsutveckling är en 
användarcentrerad digital arbetsplats, en smart arbetsplats som hjälper 
medarbetaren att prestera sitt bästa utifrån situation och plats. 

Det koordinerande projektet Att arbeta digitalt ska samordna projekt och 
uppdrag från olika tjänsteområden som alla ingår i stadens arbete kring digital 
arbetsplats. De ingående projekten och initiativen berör alla stora delar av 
staden och handlar på ett eller annat sätt om dokumenthantering, samarbete och 
kommunikation. Områden som måste hänga ihop i en helhet för att bidra till att 
skapa en bra digital arbetsplats. Det handlar om att utnyttja potentialen i nya 
digitala verktyg, utveckla verktygen utifrån användarnas behov som skapar 
nytta för stadens förvaltningar och bolag, skapa bättre förutsättningar för 
hantering och lagring av information samt att hantera arkivfrågor. 

En förutsättning för att kunna utveckla är avveckling av de befintliga it-
plattformarna som funnits i många år och som innehåller stora mängder 
information. Avvecklingen och utvecklingen av nya digitala verktyg och 
arbetssätt innebär en stor förändring för alla medarbetare i staden. 

Drift och förvaltning av Domino-applikationer som är i slutet av sin livscykel 
driver kostnader och om de inte avvecklas kommer staden att ha parallella 
system, funktioner och tjänster. När Domino-applikationer ersätts av nyare och 
modernare applikationer kommer det att bidra till ökad digitalisering. 

Det behövs ett e-arkiv för mellanlagring när gamla plattformar och system 
avvecklas. Staden saknar idag ett mellanarkiv och en tjänst för generell 
arkivering.  

Behovet av ett mellanarkiv är akut då det finns krav i Dataskyddsförordningen 
på att viss behandling av personuppgifter ska upphöra samt på att minimera 
behörigheter, vilket är svårt idag. 

Nyttor 
Denna förändringsinsats är en av förutsättningarna för att realisera många av 
nyttorna i flera av stadens strategiska program. Nyttorna uppstår och realiseras 
för medarbetare när projekt kopplade till de strategiska programmen genomförs 
och arbetssätt förändras. 

Stadens arbete med utveckling av den digitala arbetsplatsen behöver 
koordineras för att uppnå bästa effekt. Det uppstår nyttor i form av effektivare 
leveranser i och med detta koordinerade projekt. Det ger möjlighet till styrning 
och planering av insatser, leveranser, upphandlingar mm som ger 
förutsättningarna för att aktiviteter görs i rätt ordning och att dubbelarbete 
undviks. Detta bidrar till en effektiv användning av stadens ekonomiska medel 
personella resurser samt en ökad transparens. 
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2.2 Lagkrav inom utbildningsområdet 
Utveckla tjänster för huvudmannaprocesser, skoladministration samt 
undervisning, kostnad 37 835 tkr 

För att leva upp till gällande lagstiftning är dessa initiativ ett måste att 
genomföra under 2021. Lagstiftningar såsom Dataskyddsförordningen (DSF) 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) Arkivlagen, Offentlighet- och 
sekretesslagen för: 

- Utbildning Förskole- och skoladministration: NAIS införande 

- Lärmiljö Ny digital lär plattform 

- Digital informationsförvaltning 

Förändringsinsats 
Förutom att det finns ett antal lagkrav har förändringsinsatserna starka 
beroenden sinsemellan och måste genomföras i nära samverkan med varandra 
och berörda verksamheter. 

Tjänsterna som används idag stödjer inte verksamheten på ett ändamålsenligt 
sätt. Somliga håller inte för krav i Dataskyddsförordningen, några är i slutskedet 
av sin livscykel och leverantörerna avslutar inom kort support och 
uppdateringar. Några avtal löper ut och går inte att förlänga. 

Tjänsteutvecklingen behöver kunna styras utifrån gällande och förändrade 
förutsättningar. Tjänsteområdet strävar efter att prioritera och utveckla inom en 
given budgetram.  

Flera av utvecklingsinitiativen är påbörjade och planeras även fortsätta 
kommande år. 

Nyttor 
Digitaliseringen av rutinuppgifter och manuell pappershantering minskar 
arbetsbördan för personalen, bidrar till ökad kvalitet och rättssäkerhet och 
minskar pappersanvändningen. 

Genom att medborgarna använder e-tjänster med personlig inloggning får de 
insyn och möjlighet till påverkan i olika ärenden. 

Kvalitetssäkrad och samordnad statistik på olika nivåer skapar underlag för 
planering och uppföljning av verksamheten. 

Förutsättningar för individanpassat lärande och ökad metodisk mångfald. 

Målstyrning, dokumentation och uppföljning av barns, elevers och studerandes 
lärande underlättas och kvalitetssäkras. 

Bättre samverkan mellan hem, skola och aktörer utanför skolan. 

Rättssäkerhet och likvärdighet för personer med tillfälliga personnummer 
och/eller skyddad identitet då de i större utsträckning kommer kunna ta del av 
de nya tjänsterna (vilket de inte fullt ut kan idag). 

Säkerställa gallring, arkivering och tillgänglighet till handlingar enligt lagkrav. 
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Snabbare och korrekt överföring av lagstadgade elevdata till regionarkivet 
genom automatiserad överföring 

Möjliggör avveckling och avslutade kostnader för system som avvecklas 
kopplat till projekten NAIS och Ny Digital Lär plattform (är en förutsättning för 
att avsluta dessa projekt). 

2.3 Lagkrav – underlätta följsamhet 
Initiativ som underlättar följsamhet till lagkrav, kostnad 18 300 tkr 

Inom IT-tjänster, HR och Kultur och fritid samt service, finns områden som bör 
prioriteras för att underlätta följsamheten till lagkrav, såsom 
Dataskyddsförordningen (DSF), Informationssäkerhet, och 
Diskrimineringslagen. 

Tjänsterna lever till största delarna upp till dagens lagstiftning men för att 
underlätta följsamhet och efterlevnad bör dessa prioriteras.  

Förändringsinsatser 
Behovet av att hantera identiteter och behörigheter ökar i ett komplext IT-
landskap. Mycket tid läggs ned på att hantera konton och behörigheter manuellt. 
Med tjänsten behörighets- och kontohantering skulle medarbetare snabbt få det 
som krävs för att kunna sköta sitt arbete. Konton och behörigheter skulle skapas 
eller förändras automatiskt till exempel när en anställning påbörjas, förändras 
eller avslutas. 

I samband med att tjänster för identiteter, konton och behörigheter utvecklas, är 
det nu möjligt att visa dessa uppgifter i en portal – Mina sidor. Med Mina sidor 
får chefer och medarbetare en överblick över konton och behörigheter vilket gör 
dem enklare att hantera och kontrollera. Förändringsinsatsen förenklar även för 
chefer och medarbetare när det gäller att begära och tilldela behörigheter till 
applikationer och IT-system på ett kontrollerat och säkert sätt. 

Nyttor 
Informationssäkerhet och kvalitet förbättras när konton och behörigheter 
förändras med automatik när en anställd avslutar eller förändrar sin anställning.  

Rapporter kan tas fram och visa alla konton som en anställd har för att 
säkerställa att rätt person kommer åt rätt information. 

Bättre kontroll över var personuppgifter hanteras och lagras  

Administration för identiteter, konton och behörigheter som utförs manuellt i 
dagsläget kommer att automatiseras 

Förenklad process för slutanvändare. Det blir enklare att logga in, rätt personer 
kommer åt rätt information i de system personer har behov av. 

Genom bättre kontroll av alla konton ute i stadens IT-system ökar effektiviteten 
och administrationskostnader minskar för staden gällande hantering av 
identiteter, konton och behörigheter. Staden får effektivare hantering av konton 
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och behörigheter och därmed ökar säkerheten samt att antal supportärenden 
minskar.    

Förändringsinsats 
Staden är med i en referensgrupp för att ta fram en ny version av IT-stöd för 
löneanalys tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. Under 2020 
genomförs pilot för att testa det nya verktyget för att se om det motsvarar ställda 
krav.  

Nyttor 
Lönekartläggning av likvärdiga arbeten inom och mellan förvaltningar 
förenklas och ger ett bra underlag för analys och de aktiva åtgärder som behöver 
vidtas för att säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid 
lönesättning. 

Ger förvaltningarna och staden ett verktyg att fortsätta arbetet med jämställda 
löner, att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ger Göteborgs stad möjlighet att jämföra löner med andra kommuner, till 
exempel storstäder och inom Göteborgsregionen. 

Förändringsinsats 
Tjänster kring bokning av kommunala lokaler och anläggningar samt att söka 
bidrag behöver anpassas för att underlätta följsamheten till 
Dataskyddsförordningen (DSF). Även tjänster kring måltidssystem behöver 
anpassas till högre efterlevnad till DSF. 

Nyttor 
Ökade intäkter när lokaler nyttjas mer 

Förebygga ohälsa genom näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider. 

Minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster genom klimatsmarta måltider 
och minskat svinn. 

Likvärdig service och tillgång till information för stadens medborgare. 

2.4 Satsning inom socialtjänsten 
Vård och omsorg – socialtjänsten, kostnad 11 000 tkr 

För samtliga initiativ gäller att de säkerhetsbehov som sekretessen i 
Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen ska följas. Utöver dessa har 
till exempel Offentlighet- och sekretesslagen, Förvaltningslagen, 
Dataskyddsförordningen (DSF), Patientdatalagen, Arkivlagen, påverkan på 
områdets behov av säkerhet och sekretess. Kommunens riktlinjer för 
informationssäkerhet påverkar centralt som lokalt i stadsdelarna. Politiskt beslut 
Attraktiv Hemtjänst t om 2022 

Ärende i KS 2020-03-25 Handling - 2.1.8 Redovisning av uppdrag att utreda 
digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till 
motprestationsbaserat klientarbete  
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Förändringsinsatser 
Socialtjänsten behöver flera olika tjänster och digitala verktyg för att bli 
effektivare och för att personalen ska räcka till för snabbt växande målgrupper.  

Det finns behov av att automatisera det som idag görs manuellt, e-tjänster 
behöver införas liksom fler automatiserade processer i verksamhetssystemen. 
Att automatisera processer kräver att verksamheter enas om hur de ska arbeta 
och att ledningar aktivt jobbar med att förändra arbetssätten.  

Göteborgs Stad har inget tekniskt system för kö och bokning för olika insatser 
utan det mesta arbetet sker manuellt via Excel-listor. Behovet har blivit tydligt 
genom att LOV för daglig verksamhet har införts i Göteborgs Stad.  

Inom individ- och familjeomsorgen efterfrågas hjälpmedel exempelvis för att 
öka kvalitén i samtal med barn och ungdomar. Ett visst förarbete med 
omvärldsbevakning behöver göras men det stora förändringsarbetet består i att 
införa ett nytt stöd/verktyg för samtal samt ett förändrat arbetssätt i 
verksamheterna.  

En tidmätning gjord 2015 - 2016 visar att socialsekreterare lägger en bråkdel på 
att möta barn och en betydligt större del på dokumentation och 
utredningsarbete. Digitala initiativ kan höja kvalitén inom socialtjänsten, 
exempelvis stöd och uppföljningshjälpmedel för samtal med barn.  

Systematisk utvärdering och uppföljning efterfrågas inom flera områden. Det 
handlar både om förbättrad statistik och utdata men även att det behövs ett 
gemensamt digitaliserat verktyg för att följa upp nyckeltal inom stadens 
verksamheter samt ett verktyg för uppföljning av insatser.  

Arbete med att införa digitala lås planeras att fortsätta. Förändringen innebär att 
brukare och patienter inom hemtjänst och hemsjukvård får ett digitalt lås 
installerat. För personalen innebär det att man kan låsa upp och låsa dörren 
digitalt och slipper bära omkring en mängd nycklar. För att uppnå detta krävs 
stora informations- och dialoginsatser och samarbete med stadens olika 
fastighetsägare för att få tillåtelse till att installera denna lösning på dörrar. 

Enligt budgeten för 2019 har kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda att införa 
ett valfrihetssystem för LOV-ledsagning. Ett införande av valfrihetssystem sker 
i tre steg. Första steget innebär att utreda förutsättningarna för ett genomförande 
samt ta fram ett förslag till förfrågningsunderlag. 

För att införa ett valfrihetssystem för LOV behöver IT-stödet för ickeval, 
ersättning till utförare samt ett system för att hantera ansökningar om att bli 
driva äldreboende, ekonomi och en ersättningsmodell arbetas fram.  

Nyttor 
Genom att ta fram och utveckla tjänster för att automatisera manuell hantering, 
samt automatisera processer i verksamhetssystemen kan man minska på 
manuellt arbete och administrativ tid för stadens medarbetare, samtidigt som det 
kan bidra till säkrare handläggning.  

Ger ökad möjlighet för enklare uppföljning och effektivare och kortare 
processer för medarbetare 
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Mer tid för brukare ger ökad nöjdhet hos brukare 

Ökad möjlighet för uppföljning 

Effektivare och kortare processer för medarbetare 

Minskad administrativ tid 

Mer tillförlitlig statistik 

Ökad nöjdhet brukare 

Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare 

2.5 Avtal 
Avtalsområde, HR översyn IT-stöd, Telefoni och beslutsstödsmiljö, kostnad 7 500 
tkr 

Vård och omsorg, Kommunal hälso- och sjukvård, kostnad 2 700 tkr 

Förändringsinsatser 
Översyn av IT-stöd inom HR är ett utvecklingsarbete under flera år på grund av 
komplexitet, omfattande integrationer med andra system och stadens volymer 
vad avser antal anställda, avtal med mera. Under 2020 – 2021 genomförs en 
förstudie som ska resultera i en färdplan där fas 1 är att konkurrensutsätta 
lönesystemet och att upphandla under andra halvåret 2021. Konsekvenser som 
uppstår om medel inte avsätts för översyn av IT-stöd på en övergripande nivå är 
att staden har avtal som är i strid mot LOU, men även avtal som är 
ofördelaktiga ekonomiskt med till exempel hög indexuppräkning. 
Senareläggning innebär försvårande möjligheter att ställa krav på 
produktutveckling då avtalen är tecknade för snart 15 år sedan. 

Inom telefoni och stödsystem behöver staden bli mer tillgänglig och effektiv i 
sin service. I dagsläget kan kommunens kundtjänster exempelvis inte svara på 
frågor eller förmedla status om pågående ärenden. Genom ett stödsystem för 
serviceprocesser skulle det gå att följa inkomna ärenden genom olika kanaler. 
Det blir även möjligt att kategorisera, följa upp kvalitet och få ut statistik. 
Utöver det kan en automatiserad kundtjänst – alternativt AI-lösning – ge dem 
som behöver möjlighet att kontakta Göteborgs Stad i vissa frågor dygnet runt 
via flera olika kanaler.  

Göteborgs Stad behöver arbeta aktivt med beslutsstödsområdet för chefer under 
de kommande åren. Detta är också en viktig förutsättning för att kunna uppfylla 
krav på en förenklad och tydliggjord uppföljningsprocess. Det finns också ett 
starkt önskemål om att förenkla planerings- och uppföljningsarbetet med syfte 
att frigöra tid för cheferna i verksamheten. Ett väl använt systemstöd ge 
förutsättningar för detta. Behovet är att se över dagens beslutsstödsystem och ta 
fram nya. Att på sikt nå fram till en bättre beslutsstödsmiljö innebär både att se 
över miljön som används idag och att ta fram nya systemstöd som kompletterar 
eller ersätter befintliga system. 
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Inom Kommunal hälso- och sjukvård är det befintliga journalsystemet, 
Medidoc, under avveckling. Från och med 24 maj 2020 avslutas avtalet. 
Leverantören CGM står då inte längre för uppdateringar eller kvalitetskontroller 
av systemet.  

I glappet mellan Medidoc och ett framtida system behövs en ersättning som kan 
bistå med patientsäker dokumentation. Under 2020 införs därför PMO som 
tillfälligt ersättningssystem för Hälso-och sjukvården. 

Ett framtida HS-system behöver kunna möta upp förväntningar på nationell och 
regional nivå om en sammanhängande vårdkedja. Tidsperspektivet för att ta 
fram underlag för ett nytt framtida HS-system, upphandla, färdigställa system 
och processer och implementera i verksamheten uppskattas till 4–5 år. Ett nytt 
system kan då införas 2024. En förstudie planeras för 2020 där en styrgrupp 
med sektorchefer från äldreomsorg och hemsjukvård ska driva arbetet. 

Nyttor 
Nyttoeffekt inom HR på kort sikt är leverantörsavtal utifrån stadens behov av 
IT-stöd och service- och underhållstjänst. Nyttoeffekt på några års sikt är att 
modernisera IT-stöd och arbetssätten för att skapa enkel och effektiv service 
som underlättar för användare både inom stadens förvaltningar och bolag. 

Utvecklingen inom telefoni ger både kvalitativa och tidsbesparande nyttor som i 
slutändan gynnar medborgarna. Möjlighet att kunna följa upp, analysera över 
400 000 inkommande serviceärenden som inkommer staden via Konsument- 
och medborgarservice. 

Möjlighet att kunna ge Göteborg Stad ett underlag till förbättringar i processer 
som möter upp mot boende, besökare och näringsliv. 

Ett framtida beslutsstöd skapar förutsättningar för att nå bättre måluppfyllelse, 
på alla nivåer, både vad gäller grunduppdrag och KF:s mål genom ett 
gemensamt, systematiskt och enklare arbetssätt. Skapar förutsättningar för 
högre kvalitet i underlag för beslut under hela planerings- och 
uppföljningsprocessen och därmed få en tydlig styrning och 
verksamhetsutveckling. 

Ett nytt verksamhetssystem för hälso-och sjukvården, bör ha som mål att bidra 
till de effektmål som identifieras i strategiarbetet. Det kan vara konkreta 
nyttoeffekter för patienten och anhöriga, som till exempel Patienten är trygg 
med sin vård och behandling, Patienten är delaktig i sin egen vård och 
behandling, Möjlighet att kunna läsa sin journal i realtid, Ökad möjlighet för 
styrning och uppföljning. 

2.6 Digitalisering och effektivisering – 
pågående 
Digitalisering och effektivisering, pågående, kostnad 12 660 tkr 

Digitaliseringen är nödvändig för staden. För att klara kommande utmaningar 
behöver vi effektivisera vårt arbete. Väntar staden med att följa med i den 
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digitala utvecklingen som sker så riskerar vi ökade kostnader och att inte ses 
som en attraktiv arbetsplats som erbjuder moderna arbetssätt. Genom att ha en 
strukturerad plan för genomförande är staden bra rustad för framtiden. 
Automatisering av arbetsuppgifter som idag görs manuellt behövs inom flera 
områden i staden. 

För att digitalisera Göteborgs Stads verksamheter behövs en ny teknisk 
plattform, en City Information Plattform. Det är en tjänst för sammanhållen 
informationsarkitektur i staden och är en av hörnstenarna för att kunna arbeta 
effektivt och säkert med gemensam information. Med tjänsten blir det möjligt 
att enklare samla, dela och strukturera gemensam information 

Inom område ekonomi och operativt inköp har staden två 
digitaliseringsinitiativ. Dessa är nära sammankopplade, eftersom fakturor från 
leverantörer både är en del i det operativa inköpet och kan ses som en del i 
ekonomiprocessen. Dessa är nödvändiga för staden att genomföra för att uppnå 
till exempel effektivitet, sänka kostnaderna för hanteringen, vara en attraktiv 
arbetsgivare och följa med i utvecklingen i omvärlden. 

Under 2020 planeras en pilot som ska ta reda på hur den löneadministrativa 
processen ytterligare kan automatiseras. Under 2021 - 2023 automatiseras flera 
moment inom stadens HR-processer utifrån erfarenheter i pilotprojektet samt 
från en förstudie som gjordes 2019. 

Nyttor 
Möjlighet till nya arbetssätt för verksamheterna som ökar effektiviteten  

Möjlighet att dela och analysera information på säkra och effektiva sätt 

Automatisering/digitalisering ger minskad mängd manuellt arbetet, minskar risk 
att fel begås och sparar tid. 

Möjlighet att samutnyttja olika tekniska lösningar på ett genomtänkt sätt för 
staden 

Möjligheten att arbeta enhetligt i staden 

Digitaliseringen ger staden moderna arbetssätt och hög grad av mobilitet 

Stödjer Göteborgs Stad att bli en mer attraktiv arbetsgivare  

Lättillgänglig service och interna tjänster som finns där medarbetare och chefer 
behöver den. 

2.7 Digitalisering och effektivisering – nya  
Nya utvecklingsinitiativ som planeras att starta upp, kostnad 17 160 tkr 

Förändringsinsatser 
OU-strukturen är en del av stadens katalog för användarkonton, datorer och 
andra enheter för medarbetare och elever i staden. Denna struktur är en vital 
komponent i tilldelning av konton och behörigheter till de 
kommungemensamma IT-systemen och för att hantera stadens cirka 45 000 



 

Tjänsteplan och vidmakthållande 2021 13 (26) 
Bilaga till Intraservice verksamhetsnominering  
Göteborgs Stad, Intraservice 2020-04-14 

datorer och andra enheter. En flexiblare OU-struktur innebär att det blir enklare 
och mindre arbete vid organisationsförändringar i staden. En ny OU-struktur 
minskar även risken för felaktiga behörigheter, åtkomst till program, 
lagringsytor, skrivare och nätverk. 

Nyttor 
Minskad manuell hantering vid organisationsförändringar på grund av ökad 
automation  

Höjer informationskvalitet 

Tidseffektivisteringar för stadens verksamheter vid organisationsförändringar 

Minskat supportbehov genom ökad kvalitet 

Förändringsinsats 
För att utnyttja tidigare investeringar och för att utveckla den digitala 
arbetsplatsen planeras avvecklingsaktiviteter för katalogerna H: och I: och 
istället fullt ut utnyttja Office 365 och gå över till OneDrive och SharePoint för 
lagring av dokument. 

Nyttor 
Konsolidering av lagringsytor minskar behov av investeringar i 
lagringslösningar 

Enkelt och säkert, tidseffektiv hantering av dokument och information till 
medarbetare 

Versionshantering av dokument ger ökad kvalitet på information 

Förändringsinsats 
Medarbetare och förtroendevalda i Göteborgs Stad använder allt fler digitala 
verktyg som till exempel Skype för att kommunicera eller för att genomföra 
distansmöten vilket innebär en ökad efterfrågan av audio- och videoutrustning i 
stadens verksamheter. Det finns därmed ett behov av att ta fram en 
stadengemensam lösning där AV-utrustning anpassas för att fungera med till 
exempel Skype. 

Nyttor 
Standardisering av utrustning och handhavande ger mindre support 

Minskad upphandling av utrustning som inte fungerar i stadens IT-miljö 

Förenklad och minskad administration – ger mer tid för kärnverksamheten 

Förändringinsatser 
Det finns ett stort behov i olika verksamheter att digitalt signera dokument av 
olika slag och att göra den processen mer effektiv. Med ett gränssnitt för 
handläggare och beslutsfattare skulle tjänsten bli mer tillgänglig och användbar. 

Det har sedan länge funnits ett behov av att kunna lagra dokument av olika slag. 
Det blir extra påtagligt för dokument mellan myndighet och medborgare/företag 
där det inte finns någon hemvist i något verksamhetssystem. 
Förändringsinsatsen innebär att utreda och skapa en lösning som gäller 
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datalagring för att hantera dokument och exempelvis innehåll i ett 
signeringsflöde 

Nyttor 
Verksamheten kommer att genom denna digitalisering av underskrifter att 
underlätta för brukare, kunder och invånare och förbättra kvalitet och minska tid 
i verksamhetens olika arbetsflöden och processer. 

Förändringsinsatser 
Vi behöver utveckla en e-tjänstplattform för att effektivare handlägga 
serviceärenden. Det finns behov av att utveckla, digitalisera och förenkla 
handläggning för bland annat synpunkter 

Staden behöver få närmare kontakt med företagarna och en mer effektiv och 
transparent relation. En utredning görs och beroende på resultatet av den kan det 
bli aktuellt för Intraservice att vara med och utveckla ett koncept för företagare.  

Nyttor 
Information kan adresseras vidare och verifieras mottaget mellan myndigheter 
och bolag. 

Att uppmärksammade kvalitetsbrister registreras och kopplas vidare i ett tidigt 
skede 

Att återkoppling sker på ett likartat sätt inom staden 

Ökad informationskvalitet 

Ökad digital tillgänglighet 

Förenklar för företag att ha kommunikation med staden 

Förändringsinsats 
I takt med att samhället digitaliseras och IT-tjänsteutbudet inom Göteborgs Stad 
ökat, ökar också behovet av att automatiskt samordna funktioner och 
data/information mellan de olika systemen/tjänsterna. Det finns behov av att 
utvärdera möjligheter att nyttja molntjänster inom området och vilka 
konsekvenser det får utifrån gällande lagar, förordningar och styrande 
dokument. En förstudie behövs göras med syfte att genomföra 
omvärldsbevakning av möjligheter att nyttja molntjänster för systemintegration.  

Nyttor 
Möjliggör mobilt arbetssätt som ökar effektivitet då medarbetare kommer åt 
information oavsett geografisk plats och tid 

Förändringsinsats 
I systemstödet som används för att beställa en vara eller tjänst finns en 
varukorgsfunktion som Göteborgs Stad inte använder idag. En förstudie 
behöver göras för att se om funktionen skulle uppfylla de behov som 
verksamheterna har eller om den eventuellt behöver anpassas. 

Detta är en förstärkning av det projekt staden drev 2018 kring process- och 
organisationskartläggning inom inköp. För att kunderna fullt ut ska få 
förutsättningar hämta hem nyttorna av projektet från 2018 behöver även 
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förprocessen innan beställningen görs i IT-stödet kartläggas och standardiseras i 
den utsträckning det går. 

Nyttor 
Ökad kvalitet i kravbeskrivningar av inköp 

Högre ramavtalstrohet 

Ökad andel inköp som går genom e-handelssystemet fullt ut i hela processens 
beställning till betalning 

Minskat antal beställare 

2.8 Digitalisering och effektivisering – kan 
senareläggas 
Utvecklingsinitiativ som kan senareläggas, kostnad 16 500 tkr 

Följande utvecklingsinitiativ inom område Kommunikation, Kultur och Fritid 
samt service och Ledning och styrning, kan senareläggas i tid. 

Förändringsinsatser 
Göteborgs Stads målgrupper förväntar sig i allt större utsträckning att enkelt 
kunna beställa och hantera de tjänster och den service staden tillhandahåller. 
Människor ska enkelt kunna nå staden och hantera sina ärenden via dator och 
mobil. Målgrupperna skiljer sig dock åt vad gäller digital kompetens och 
tillgång till digitala ytor. Kommunikationen måste målgruppsanpassas utifrån 
mottagarnas behov. E-tjänster och mobila lösningar måste leva upp till 
lagstadgade tillgänglighets- och dataskyddskrav. 

Nyttor 
Nyttan bedöms som hög för boende, besökare, näringsliv samt Göteborgs Stads 
medarbetare, det vill säga stor kvalitativ nytta för medborgare och verksamhet. 

Ökad delaktighet och demokrati 

Ökad digital tillgänglighet och service 

Förändringsinsats 
Medarbetarna i staden behöver bättre verktyg för att enhetligt och konsekvent 
kommunicera med boende, näringsliv och besökare. Tillgänglighetslagen och 
Dataskyddsförordningen ökade krav på hur vi presenterar, hanterar och 
arkiverar information. I första hand är det bildbanken, bildarkivet och 
mallgeneratorn som behöver utvecklas. 

Nyttor 
Göteborgs Stad upplevs som en enhetlig avsändare i kommunikation med 
boende, besökare och näringsliv. Göteborgs Stads information blir tydlig, 
lättillgänglig och enkel att känna igen 

Förändringsinsats 
Inom lokalvård- och fastighetsservice finns behov att utveckla ändamålsenliga, 
säkra och effektiva digitala stöd för felanmälan för att kunna ge god service åt 
förskolor, skolor och äldreboenden. En förstudie och behovsinventering ger 
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goda förutsättningar att ta reda på var IT-stöd och digitalisering kan göra mest 
nytta i felanmälningsprocesserna. 

Nyttor 
Effektivare beställnings- och utförandeorganisation. 

Manuell hantering av administrativa processer minskar 

Förändringsinsats 
Nuvarande digitalt stöd för Kulturskolan står inför att konkurrensutsättas. 
Därför inleds arbetet inför att krav ställa och upphandla under 2021 för att under 
2022 införa ett utvecklat digitalt stöd. Initiativet underlättar också följsamhet till 
lagar. 

Nyttor  
Säkrare hantering av information enligt GDPR, riktlinjer för 
informationssäkerhet och arkivlagen 

Minskad sårbarhet och risk att tappa film, bild och ljud 

Ökad användarnytta med förbättrade e-tjänster 

Effektivare arbetssätt interna processer 

Förändringsinsatser 
Det behövs medel för en beredskap att starta kortare utredningar och mindre 
utvecklingsinitiativ kopplat till tjänsterna inom området Ledning och styrning. 

Inom skolverksamhet behövs en pott för utveckling av tjänster såsom, förstudier 
och kravarbete. 
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3 Budget 

3.1 Preliminär Budget 2021–2023 
Intraservice är tydliga med att budget 2021 för vidmakthållande kommer att 
förändras inom ram. Detta gäller framför allt fördelningen ut till kund. Då 
fördelningsnycklarna som används i preliminär budget, 2020 års volymer, som 
dock visar en indikation till fördelning. Även fördelningsnycklar kan komma att 
förändras i överenskommelse med kunderna via tjänsteforum. 

Budget totalt kostnad 2019–2023, tkr 

Hela staden 2019 2020 2021 2022 2023 
Vidmakthållande 842 784 870 066 939 029 963 808 9 855 585 
Utveckling 168 545 141 440 150 805 180 574 136 242 
Totalt 1 011 329 1 011 506 1 089 834 1 144 382 1 121 827 

  

 

3.2 Vidmakthållande kostnad budget 2020–
2021 
Vidmakthållande 2021 per tjänsteområde, kostnader i tkr    

 

Summor i avvikelsekolumnen med ett positivt värde avser ökad kostnad 
Summor avvikelsekolumnen med ett negativt värde avser sänkt kostnad 
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Vidmakthållande kostnader per tjänsteområde för 2020–2023, kostnader i tkr 

Tjänsteområde Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Ekonomi  67 600 66 389 67 717 69 071 
HR  107 038 107 017 113 907 116 185 
IT-tjänster  469 977 514 632 524 925 535 424 
Kommunikation  42 761 46 319 47 245 48 190 
Kultur och fritid  3 811 7 723 9 127 9 810 
Ledning och 
styrning  40 077 42 741 43 596 44 468 

Operativt inköp  21 440 22 384 22 832 23 289 
Utbildning  45 232 52 224 53 268 56 333 
Vård och omsorg  72 128 79 599 81 191 82 815 
TOTALT 870 064 939 028 963 808 985 585 

 

 

 

  

 

Index, 
löneuppräkning

; 26,5

Volymökningar; 
19,1

Utveckling av 
tjänster; 16,1

Nya tjänster; 
1,1

Övrigt; 6,7

FÖRÄNDRINGAR BUDGET 2020-2021 (MKR)
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3.3 Budget 2021 - 2023  
Budget för vidmakthållande år 2021 medger en ökning av kostnader för 
vidareutveckling av tjänster och högre volymer. Vi förväntas genomföra 
effektiviseringar genom att utveckla tjänster som ska göra det möjligt för 
medarbetarna i staden att arbeta effektivare. Den totala effekthemtagningen i 
staden ska hela tiden vara större än kostnadsökningen för tjänsterna. Dessutom 
med ökade producerade volymer ska det ge minskade kostnader per 
volymenhet.  

Generellt har budgeten uppräknats med 2,2 procent för löner och med 2 procent 
för övriga kostnader enligt KPI och sociala avgifter 40,25 % (39,25% 2019). 

 Index 10,2 miljoner kronor 
 Löneökning 11 miljoner kronor 
 Sociala avgifter 5,4 miljoner kronor 

En ökad satsning på utveckling och vidareutveckling av tjänster innebär att 
utökning med 21 årsarbetare. Den största delen av ökningen ligger i 
verksamheten IT och delvis på att alla verksamheterna planerar att fortsätta 
konsultväxla. 

I budget 2021 har det lagts ut en egen inre effektivisering genom att fokusera på 
att få ordning och reda förvaltningsplanen där i ligger ompaketeringen av alla 
tjänster. Därmed får Intraservice bättre kontroll på produktionskostnaderna i 
alla tjänster. Samtidigt satsar förvaltningen på en viss förstärkning för att klara 
sin ambition som innebär stärkt ledning och styrning, men också att kunna ta 
höjd för nya krav från omgivningen. Såsom att Intraservice genomför en 
digitalisering som innebär att stadens framtida kostnader minskar betydligt, 
förutsatt att verksamheternas nyttohemtagning genomförs som planerat. Genom 
centralisering, automatisering och anpassning till nya digitala lösningar minskar 
vi arbetsbördan för bolag och förvaltningar.  

För att möjliggöra stadens fortsatta digitalisering är det oundvikligt att 
Intraservice infrastrukturella IT-kostnader ökar bero dels på komplexare mer 
avancerade lösningar och med anledning av ökade volymer.  

Men de ökade volymerna ska ge minskade kostnader per antal enhet. Dvs att 
digitaliseringen innebär att den totala kostnaden för stadens verksamheter 
kommer att minska men kostnaderna för IT ökar över tid då nyttohemtagning 
och effektivisering sker i verksamheterna, vilket har påverkat budget 2021. 

3.3.1 Ekonomi och operativt inköp 
Effektivitet. Stora förändringar genomfördes inför 2020. Inför 2021 fortsätter 
effektiviseringarna.  

Övrigt. Ambitionen är att vi ska få leverantörerna (Unit4, Vimsa och 
Hypergene) att leverera på en högre nivå, vilket kan förbättra produktiviteten.  
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Nya tjänster 2021, Stöd vid uppföljning av inköp (KMD, operativt inköp). 
Systemet ska ge ökade möjligheter för stadens verksamheter att följa upp sina 
inköp. Det ska förenkla rapportering och styrning, vilket innebär en möjlighet 
till att få en bättre intern kontroll och även att sänka kostnaderna. 

3.3.2 HR  
Vidareutveckling av tjänst. Inget utöver normalt vidareutveckling med att införa 
fler e-tjänster, test av RPA på den löneadministrativa processen, fler webb-
utbildningar (tidseffektivt).  

Byte av lönesystemet för arbetsskador och tillbud kommer att minska 
vidmakthållandet (uteblivna kostnader för licenser). Beroende på om införandet 
blir försenat på grund av Covid-19 så uppstår den effekten eventuellt först 2022.  

Nya kommungemensamma tjänster. Förmånsportalen lanserades 2019 och 2020. 
Tjänsten har redan 2020 blivit billigare då förvaltningskostnaden har blivit lägre 
än budgeterat. Tjänsten ger framför allt tidsbesparingar för stadens 
verksamheter. Effekten av detta följs upp i nyttoregistret 

3.3.3 IT  
Vidareutveckling av tjänst. För att lyckas med digitaliseringen krävs en robust 
IT-infrastruktur med smarta och innovativa tjänster som skapar grunden för 
stadens verksamheter så att Göteborgs Stad kan vara en hållbar stad - öppen för 
världen. Vidareutveckling av IT-tjänster genomförs till stor del i befintlig 
infrastruktur och tekniska plattformar återanvänds och skalas upp efter behov. 

 En lyckad digitalisering uppnår de effekter som är beskrivna i våra 
nyttokalkyler och realiseras av stadens verksamheter. Verksamheternas 
effekthemtagningar är helt avgörande då kostnaderna för våra IT-
tjänster måste tillåtas stiga vid en ökad grad av digitalisering. 

 Inom tjänsteområdet IT har stora effektiviseringar och 
produktivitetshöjningar genomförts. Kostnadsutvecklingen för IT-
tjänsternas enhetspriser går ner kraftigt i kombination med stora 
volymökningar 

 För att lyckas med digitaliseringen krävs en robust IT-infrastruktur med 
smarta och innovativa tjänster som skapar grunden för stadens 
verksamheter så att Göteborgs Stad kan vara en hållbar stad - öppen för 
världen.  

 Vidareutveckling av IT-tjänster genomförs till stor del i befintlig 
infrastruktur och tekniska plattformar återanvänds och skalas upp efter 
behov 

 Det trådlösa nätverket i Göteborg är ett av norra Europas största 
trådlösa nätverk med cirka 14 000 accesspunkter i slutet av 2020. Cirka 
200 000 unika enheter kopplar upp sig i nätverket varje månad. 
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Effektiviseringar 

 Distansarbete för stadens medarbetare under Corona-pandemi med 
bibehållen produktivitet  

 Konsolidering av bolag 
 Samordnad utskrift 
 E-tjänster utifrån dagens 400 000 ärenden per år  
 Ny leverantör gällande Stadsnätet  
 Ny lösning gällande datacenter  
 Meddelandeväxel (Säker digital Post & Print) och posttjänst 

- 100 000 digitala brev  
- 500 000 digitala brev 

3.3.4 Kommunikation, Ledning och styrning  
Tjänsten Telefoni och stödsystem får ökat antal kunder bland bolagen samtidigt 
som tjänsten bredas till att erbjuda mer stöd till kunderna.  

Tjänsten LIS (ledning i samverkan) bredas till att innefatta en lösning för 
mellanarkiv baserat på utveckling 2020.  

3.3.5 Vård och omsorg  
Utveckling befintliga tjänster är utförarregister, övervakning Treserva server 
och E-tjänster försörjningsstöd. IT-tjänster för Treserva och Välfärdsteknologi   

3.3.6 Utbildning Kultur och Fritid samt service 
Utbildning 
Utveckling befintliga tjänst, Lärmiljö Hjärntorget. Google Enterprise ökad 
kostnad till följd av initiativ från tjänsteplan.  

Kultur och fritid  
Nya tjänster, Tjänster för Bokning och Bidrag och stöd för elevadministration 
inom kulturskolan 

Verksamhetsområdena Vård och Omsorg och Utbildning Kultur och Fritid samt 
service har tidigare haft en gemensam ledningsgrupp och en verksamhetschef. 
Detta har utökats till två ledningsgrupper med en Verksamhetschef för varje 
samtidigt som det har utökats från en till två enhetschefer för respektive 
område. Detta utgör en merkostnad på båda verksamhetsområdena. 

3.3.7 Servicecenter 
Vidareutveckling av tjänst är att anpassa service- och supportprocesser till 
uppdraget ”Utökad support 24/7” för att möta behov hos målgrupper med 
verksamhet som pågår dygnet runt alla dagar och realisera KS beslut gällande 
konsolidering av Stadens IT samt genomföra digitaliseringen inom bl.a. Vård 
och omsorg. 
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3.4 Vidmakthållande per tjänst 2021–2023 
Kostnad i tkr 

Tkr Budget 2020 Budget 2021 Förändring 
tkr 

Förändring 
% 

Bildförsörjning 3 968 3 994 26   

Demokrati och delaktighet 520 653 133   

Grafisk manual 1 323 1 330 7   

Intranät 7 803 7 008 -795   

Stadens grund- och designmallar 992 1 002 10   

Stadens officiella webbplats 8 378 10 616 2 238   

Stöd i utställning/skyltning 331 332 1   

Telefoni och stödsystem 18 516 20 046 1 530   

Webbpublicering 930 1 338 408   
Summa: Demokrati och 
kommunikation (vidmakthålla) 42 761 46 319 3 558 -8% 
Inkassointäkter -2 142 -2 600 -458   

Momsexpertis 1 353 1 485 132   

Redovisning, Investering 4 000   -4 000   

Redovisning, molntjänst large 3 151 3 214 63   

Redovisning, molntjänst medium 1 963 2 002 39   

Redovisning, molntjänst small 486 495 9   

Redovisningstjänster 31 748 33 660 1 912   

Sammanställd redovisning 951 999 48   
Stöd i budget, prognos och 
analysprocesserna 6 835 7 157 322   

Stöd i kundreskontraprocessen 9 578 10 989 1 411   

Stöd i redovisningsprocessen 9 677 8 987 -690   

Summa: Ekonomi (vidmakthålla) 67 600 66 389 -1 211 2% 
Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa 3 572 4 236 664   

Stöd i arbetet med bemanning 15 454 15 247 -207   

Stöd i arbetet med Employer Branding 2 554 4 790 2 236   

Stöd i arbetet med förmåner 9 177 6 668 -2 509   

Stöd i arbetet med LAS-hantering   2 565 2 565   

Stöd i arbetet med löneadministration 65 805 62 779 -3 026   

Stöd i arbetet med lönebildning 1 565 1 581 16   

Stöd i arbetet med omställning 641 727 86   

Stöd i arbetet med personaluppföljning 2 500 2 495 -5   

Stöd i arbetet med rehabilitering 2 134 2 201 67   

Stöd i arbetet med rekrytering 3 636 3 728 92   

Summa: HR (vidmakthålla) 107 038 107 017 -21 0% 
Befolkningsregister 497 526 29   

Datalagring 17 354 21 033 3 679   

Domino 14 099 9 666 -4 433   

E-tjänsteplattform 7 796 8 929 1 133   

Fjärråtkomst 1 776 1 815 39   
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IT-arbetsplats 101 123 114 603 13 480   

IT-säkerhet 54 587 64 579 9 992   

Licensadministration 11 285 7 940 -3 345   

Licenser IBM 9 607 0 -9 607   

Lokala nät - LAN 44 360 43 897 -463   

Office 365 (fd e-post) 17 981 40 754 22 773   

Office 365 licenser 72 485 72 100 -385   

Serverplattform 15 608 20 516 4 908   

SITHS-kort 10 348 10 663 315   

Stadsnätet - WAN 67 778 64 709 -3 069   

Systemintegration 5 569 10 576 5 007   

Webbapplikationsplattform 13 992 18 738 4 746   

Verksamhetskatalog 3 733 3 589 -144   

Summa: IT-tjänster (vidmakthålla) 469 978 514 632 44 654 -10% 
Tjänster för bokning och bidrag Summa   3 979 3 979   

Tjänster för Intern Service 3 811 3 744 -67   
Summa: Kultur och fritid 
(vidmakthålla) 3 811 7 723 3 912 -103% 
Dataskyddsombud 12 285 13 417 1 132   

Kvalitetsarbete & verksamhetsutveckling 3 594 3 725 131   

LIS (ledning i samverkan) 16 488 17 636 1 148   
Planering och uppföljning - lokal och 
central 6 749 6 905 156   

Stöd i kemikalieregistering 961 1 059 98   
Summa: Ledning och styrning 
(vidmakthålla) 40 077 42 741 2 664 -7% 
Mottagning och arkivering av elektroniska 
leverantörsfakturor 3 030 3 666 636   
Mottagning, skanning och arkivering av 
leverantörsfakturor på papper 3 780 3 985 205   

Stöd i leverantörsreskontraprocessen 7 169 7 219 50   

Stöd vid inköp/beställning 7 461 7 514 53   
Summa: Operativt inköp 
(vidmakthålla) 21 440 22 384 944 -4% 
Förskole- och skoladministration 14 002 14 581 579   

IT-stöd för elevhälsa 6 709 6 859 150   

Lärmiljö 24 522 29 447 4 925   
Stöd för elevadm inom kulturskolan 
Summa   1 337 1 337   

Summa: Utbildning (vidmakthålla) 45 233 52 224 6 991 -15% 
Hälsa och sjukvård 15 656 16 448 792   

Vård och omsorg 52 229 60 317 8 088   

Välfärdsteknologi 4 243 2 834 -1 409   
Summa: Vård och omsorg 
(vidmakthålla) 72 128 79 599 7 471 -10% 
          

SUMMA VIDMAKTHÅLLANDE 870 066 939 029 68 963 -8% 
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3.5 Utvecklingsinitiativ per kund 2021 
Budget 2021 för utvecklingsinitiativ är preliminär, då den ännu inte har 
beslutats på Beslutsforum. 

Detta innebär att fördelningsnycklarna inte är fastslagna. Härav har Intraservice 
valt att fördela tjänsterna per kunder utifrån kundernas andel mars 2020 av 
utvecklingskostnaderna inom respektive tjänsteområde. 

Allteftersom beslut tagits kan både kostnaden samt fördelningen av 
utvecklingsinitiativen ändras 

Utvecklingsinitiativ per tjänsteområde 2021–2023, tkr 

 

3.6 Vidmakthållande per kund 2021 
Fördelningsnycklarna som används i preliminär budget, bygger på mars 2020 
års volymer, som dock visar en indikation till fördelning. Även 
fördelningsnycklar kan komma att förändras i överenskommelse med kunderna 
via tjänsteforum. 

Totalt vidmakthållande och utvecklingsinitiativ per kund 2021, tkr 

Motp Brukare Totalt 2021 Vidmakthållande Utveckling 

N131 SDF Angered              57 100                          49 300                7 800  

N132 SDF Östra Göteborg              51 270                          44 300                6 970  

N133 SDF Örgryte-Härlanda              46 140                          39 800                6 340  

N134 SDF Centrum              36 140                          31 100                5 040  

N135 SDF Majorna-Linné              43 170                          37 300                5 870  

N136 SDF Askim-Frölunda-Högsbo              59 790                          51 800                7 990  

N137 SDF Västra Göteborg              48 320                          41 900                6 420  

N138 SDF Västra Hisingen              47 880                          41 500                6 380  

N139 SDF Lundby              39 490                          34 300                5 190  

N140 SDF Norra Hisingen              46 460                          40 200                6 260  
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 Summa Stadsdelsförvaltningar 
(SDF) 

       475 650                  411 400          64 250  

I060 Intraservice              21 170                          19 000                2 170  

N010 Stadsledningskontoret                9 170                            8 400                   770  

N020 Revisorskollegiet                1 910                            1 800                   110  

N025 Arkivnämnden                3 070                            2 900                   170  

N043 Konsument och medborgarservice                6 000                            5 400                   600  

N050 Inköp och upphandling                2 500                            2 300                   200  

N130 Social resursförvaltning              34 670                          29 100                5 570  

N152 Valnämnden                   150                                140                     10  

N200 Fastighetskontoret                9 510                            8 600                   910  

N230 Lokalnämnden              13 760                          12 200                1 560  

N300 Stadsbyggnadskontoret              10 260                            9 200                1 060  

N392 Park- och Naturförvaltn.                9 240                            8 300                   940  

N393 Idrotts- och Föreningsförv.              12 810                            9 600                3 210  

N400 Trafikkontoret              15 270                          13 500                1 770  

N560 Kretslopp och Vatten              18 260                          16 900                1 360  

N608 Förskolenämnd           103 680                          87 500             16 180  

N609 Grundskolenämnd            200 890                        169 900             30 990  

N610 Utbildningsförvaltningen              64 260                          53 100             11 160  

N625 Arbetsmarknad och vuxenutbildning                6 110                            5 500                   610  

N690 Kulturnämnden              19 090                          15 600                3 490  

N800 Miljöförvaltningen                6 730                            6 300                   430  

N900 Finansförvaltningen                   130                                130                      -    

 Summa Fackförvaltningar        568 770                  485 500          83 270  

B100 Stadshus AB                   890                                860                     30  

B110 Göteborg Energi AB                2 660                            1 920                   740  

B150 Göteborgs Spårvägar AB                3 620                            3 360                   260  

B152 GS Trafikantservice AB                   610                                600                     10  

B153 GS Buss AB                1 130                            1 120                     10  

B157 Göteborgs stads kollektivtrafik AB                   850                                840                     10  

B250 Liseberg AB                   880                                730                   150  

B300 Göteborgs Stadsteater AB                2 010                            1 910                   100  

B331 Älvstranden Utveckling AB                   820                                750                     70  

B350 Got Event AB                4 410                            4 260                   150  

B380 BRG Business Region GBG AB                   550                                530                     20  

B400 Förvaltnings AB Framtiden                1 290                                650                   640  

B410 Bostads AB Poseidon                   440                                410                     30  

B420 Familjebostäder i Gbg AB                   430                                430                      -    

B430 Göteborgs stads Bostads AB                   500                                500                      -    

B433 Förvaltnings AB Göteborgslokaler                   770                                710                     60  

B440 Göteborgs Egnahems AB                   400                                390                     10  

B442 Bygga hem i Göteborg AB                        8                                    8                      -    

B450 Gbgs stads Parkerings AB                1 450                            1 390                     60  

B475 Gårdstensbostäder AB                   350                                330                     20  

B496 Framtidens Byggutveckling AB                   280                                280                      -    
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B500 Göteborgs Hamn AB                   980                                880                   100  

B600 HIGAB                1 950                            1 870                     80  

B680 Försäkrings AB Göta Lejon                1 340                            1 310                     30  

B705 Göteborgs Stads Leasing AB                3 470                            3 350                   120  

B720 GRYAAB AB                1 440                            1 390                     50  

B725 Boplats Göteborg AB                   530                                510                     20  

B730 Renova AB                2 180                            1 970                   210  

B770 Grefab                1 940                            1 880                     60  

B832 Störningsjouren i Göteborg AB                   340                                340                      -    

B860 Göteborg & CO                3 630                            3 460                   170  

 Summa Bolag          42 140                   38 930            3 210  

K171 Räddningstjänsten Storgöteborg                3 200                            3 130                     70  

K940 Samordningsförbundet Göteborg                        4                                    4                      -    

 Summa Kommunalförbund            3 170                     3 100                70  

 TOTALT:       1 089 805                  939 000                150 805    
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1 Förändrade förutsättningar för 
stadens medborgarkontor 
Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått ansvar för stadens 

medborgarkontor från och med 2021. Jämfört med de förutsättningar som beskrivs 

i utredningen, som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut, har 

förutsättningarna för verksamheten förändrats markant. Ytterligare tre 

medborgarkontor har lagts ned, bland annat ett i Angered. I dag har Göteborgs Stad 

endast fyra medborgarkontor med totalt åtta årsarbetare. De medborgarkontor som 

är kvar upplever ett ökat tryck från medborgare och att de har svårigheter att ge 

service utifrån medborgarnas behov. Att stora delar av staden dessutom saknar 

medborgarkontor garanterar inte likvärdiga förutsättningar till invånarna. 

I underlaget till kommunfullmäktiges beslut stod även att ”Utöver den verksamhet 

som idag bedrivs på medborgarkontoren föreslås nämnden för konsument- och 

medborgarservice att få i uppdrag att utveckla medborgarkontoren till lokala noder 

för råd, dialoger och kommunikation. I detta ligger att anpassa antalet och framtida 

placering av dessa baserat på den gemensamma regionindelningen för 

förvaltningarna.” 

Nämnden är mycket bekymrad över de förutsättningar som ges verksamheten och 

ser behov av att kommunfullmäktige skjuter till resurser för att utöka antalet 

medarbetare på kvarvarande kontor. Nämnden ser också behov av resurser för att 

kunna hantera den utveckling av kontoren till lokala noder som fullmäktige tagit 

beslut om. Sammantaget behövs resurser och kompetens inom: 

• Samhällsvägledning 

• Verksamhetsutveckling 

• Digitalisering 

• Kommunikation 
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2 Utökat demokratiuppdrag 
Nämnden för konsument- och medborgarservice har av kommunfullmäktige även 

fått flera nya uppdrag och ett utökat ansvar i demokratifrågor. I 

kommunfullmäktiges beslut står bland annat: 

• Ansvaret för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp 

eller ansvarsområde överförs till nämnden för konsument- och 

medborgarservice. 

• Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att fortsätta 

att utveckla stadens digitala demokratiarbete samt utveckla 

Göteborgsförslaget. Det lokala och digitala demokratiarbetet ska ske i 

samverkan med en eller flera socialnämnder. Nämnden ska utreda hur en 

central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas. 

• Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utreda 

hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga 

frågor tillsammans med Min Stad. 

• Nämnden för konsument- och medborgarservice ges ett löpande proaktivt 

demokratiuppdrag där kartläggning och återrapportering gällande 

demokrati och inflytande. 

• Ansvaret för medborgarkontoren överförs till nämnden för konsument- och 

medborgarservice samverkan ska ske lokalt med en eller flera 

socialnämnder. 

• Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utreda 

och inrätta lokala nav för lokalt inflytande, dialoger, rådslag och 

kommunikation. 

Stadens ambitionsnivå i demokratifrågor  

I beslutsunderlaget står att den fortsatta inriktningen är beroende av ambitionsnivån 

som läggs för arbetet med att utveckla den lokala och digitala demokratin, som 

avgörs i kommande budgetarbete för 2021 och framåt. Den politiska 

ambitionsnivån behöver vara tydlig och kopplas till de resurser som tilldelas 

konsument- och medborgarservice. Ska Göteborgs Stad ha en ökad eller minskad 

ambition med den lokala demokratin efter 2021? 

I dag består förvaltningens demokratifunktion av två medarbetare; en 

utvecklingsledare och en kommunikatör. För att kunna svara upp mot de uppdrag 

som nämnden har fått inför 2021 krävs inledningsvis en förstärkning på 

förvaltningen inom följande områden: 

• Demokrati 

• Verksamhetsutveckling 

• Metodutveckling, exempelvis facilitet dialoger 

• Utredningsmetodik 

• Analys och statistik 

• Digitalisering 

Detta är utöver de resurser och liknande kompetenser som lyfts under rubriken om 
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medborgarkontoren. 

Nämnden ser att i takt med att våra utredningsuppdrag blir klara att återrapportera 

till kommunfullmäktige kan nämnden behöva specificera vilka ytterligare resurser 

som krävs för respektive uppdrag. 

Utöver resurser till dessa kompetenser kommer behov av OH (kommunikation, 

ekonomi och HR) efter bemanning. Förvaltningen lider redan idag brist på resurser 

inom stödfunktionerna i förhållande till att antalet medarbetare har ökat i takt med 

utökade uppdrag de senaste åren. 

Politikens roll i demokratiarbetet 

Arbetet med att utveckla medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande 

behöver ske i nära samverkan med de förtroendevalda. Demokratiarbete handlar 

om att skapa en närhet mellan medborgare och politiker, där uppdrag och 

viljeriktning måste komma direkt från politiken. Det behöver tydliggöras hur 

konsument- och medborgarservice ska samverka med kommunfullmäktige och 

övriga nämnder samt på vilket sätt förvaltningen ska få sina uppdrag kopplat till 

demokratifrågorna. Utan denna tydlighet riskerar förvaltningen att gå i fel riktning 

och få svårt att prioritera olika aktiviteter. 

Ansvar för lokala råd 

Konsument- och medborgarservice ska ta över ansvaret för lokala råd utan tydlig 

koppling till ett verksamhetsområde. Vilka politiker råden ska bemannas med 

behöver specificeras. Det behöver också vara tydligt vilket ansvar och mandat som 

nämnden för konsument- och medborgarservice ska ha när det gäller att utveckla 

eller avveckla befintliga råd eller andra demokratisatsningar som har en koppling 

till det geografiska området. Utan denna tydlighet riskerar förvaltningen att gå i fel 

riktning och få svårt att prioritera olika aktiviteter. 

Demokratikonferens 2021 

Nämnden har de tre senaste åren arrangerat Göteborg Stads demokratidagar för 

förtroendevalda och tjänstepersoner. Dagarna har givit möjlighet till fördjupning 

och samtal om hur vi kan bredda och stärka demokratin. Under senaste 

konferensen skrev Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland 

under Deklaration för en stark demokrati. Genom undertecknandet åtar sig 

Göteborgs Stad att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet 

om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet. 

Kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin sa vid undertecknandet bland 

annat: ”Genom att skriva under deklarationen gör vi det tydligt att vi måste 

anstränga oss ytterligare.” 

Nämnden ser att Demokratikonferensen 2021 ska vara en del av stadens 400-

årsjubileum och att nämnden får del av avsatta medel för 400-årsfirandet. Nämnden 

för samtal med Handelshögskolan om ett gemensamt arrangemang. Nämnden ser 

gärna att demokratikonferensen blir mer omfattande än tidigare och att fler kan 

bjudas in – inte minst göteborgarna. Stadens kostnad för ett sådant arrangemang är 

beräknad till cirka 500 000 kronor. 
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3 Behov av utökad nämnd 
Antalet ledamöter i nämnden bör utredas med tanke på att nämnden får ett utökat 

ansvarsområde från och med 2021. Det kan även bli tal om eventuell delaktighet i 

lokala råd. Nämnden har dessutom tillförts uppdrag över tid sedan den bildades 

2013. 
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4 Hantering av föreningsbidrag 
Göteborgs Stad har årligen betalat ut medel till Göteborgs Närradioförening (GNF) 

via idrott- och föreningsnämnden samt kulturnämnden. Nämnden för konsument- 

och medborgarservice betalade ut bidraget för första gången i samband med 

budgeten 2018 och fick även 2019 i uppgift att fördela medel till föreningen. 

Nämnden anser att det är fel att en namngiven förening får bidrag direkt från 

kommunfullmäktiges budget utan att det har funnits ett tydligt 

ansökningsförfarande. Detta är i strid med Göteborgs Stads riktlinje för 

föreningsbidrag till civilsamhället. 

Nämnden noterar samtidigt att en målsättning med föreningsöversynen som 

gjordes 2018-2019 var att antalet föreningsbidragsgivande nämnder skulle minska 

och begränsas till i huvudsak kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden och 

social resursnämnd för att uppnå en kvalitetssäkrad och likvärdig hantering. 

Nämnden hanterar i övrigt inga föreningsbidrag och ska därför inte hantera detta 

bidrag. 
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5 Serviceutveckling för hela 
staden 
Nämnden ser att det är viktigt att kommunfullmäktige fattar beslut om ny 

digitaliseringsstrategi och styr-, finansierings och samordningsmodell för 

verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Detta för att underlätta och öka 

takten i stadens digitalisering för såväl intern som extern service. Nämnden ser att 

det är nödvändigt att modellen säkerställer: 

• Bättre tjänster till nytta för medborgare 

• Större positiv effekt av digitaliseringens möjligheter i stadens olika 

verksamheter 

• Ökad kostnadskontroll med tydligare koppling till nytta. 

Nämnden har i uppdrag att stötta stadens verksamheter att utveckla 

medborgarservice till boende, besökare och näringsliv samt att utveckla stadens 

externa digitala tjänster och kanaler. Om nämnden ska kunna fullgöra uppdraget 

måste nämnden ges förutsättningar i ny styr-, finansierings och 

samordningsmodell. Nämnden tycker det är olyckligt att stadens nuvarande 

digitalisering främst rör intern service riktad till staden medarbetare. 

I arbetet med att digitalisera stadens tjänster till de vi är till för krävs sammanhållen 

service till våra olika målgrupper som bygger på gemensamma processer och 

tydligt samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag. Våra målgrupper ska 

uppleva att det är enkelt att ha med Göteborgs Stad att göra genom att staden har 

samordnade digitala tjänster. Genom strukturerad samordning skapas även 

förutsättningar för effektivisering när dubbelarbete undviks. Stadens verksamheter 

måste bli bättre på att arbeta i gemensamma flöden, något som kommunfullmäktige 

måste säkerställa. 

Nämnden vill därför poängtera vikten av ett nytt serviceärendehanteringssystem för 

staden vilket finns med i stadens tjänsteplan för kommungemensamma interna 

tjänster 2021-2023. En sådan tjänst möjliggör att invånarna får svar enligt 

ambitionerna i kommunallagen. Men tjänsten ska även förse staden med statistik 

och kunskap kring var servicen brister och ge underlag till förbättringar för stadens 

förvaltningar och bolag. Tjänsten ger även ett underlag kopplat till så kallad onödig 

efterfrågan, där medborgaren behöver höra av sig flera gånger om samma 

frågeställning. I sin förlängning skapar tjänsten förutsättningar för effektiviseringar 

för såväl stadens verksamheter som våra målgrupper. 
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6 Möjligheter till effektivisering 
Konsument- och medborgarservices uppdrag är att stötta stadens verksamheter att 

utveckla medborgarservice till boende, besökare och näringsliv samt att utveckla 

stadens externa digitala tjänster och kanaler. En stor del av nämndens uppdrag 

bedrivs därför åt och genom andra förvaltningar och bolag. Nämnden för 

konsument- och medborgarservice är en möjliggörare för att göra staden mer 

effektiv i sin service. Mycket av det arbetet sker genom att skapa plattformar. 

Fysiska plattformar såsom svarsgrupper och digitala stöd (e-tjänster) samt 

kompetensplattformar såsom bemötande utbildningar och metodstöd i exempelvis 

användardriven utveckling. Dessa plattformar effektiviserar till största delen 

stadens verksamheter och våra medborgares vardag. Nämnden ser svårigheter att 

minska resurserna för denna del av verksamheten eftersom det i så fall innebär en 

minskad förmåga att stötta staden i serviceutveckling. 

Offentlig verksamhet står inför stora utmaningar och förändringar i omvärlden. 

Detta kräver nya kompetenser och arbetssätt – inte minst kopplat till digitalisering. 

Kompetensväxling, kompetensutveckling och förändrade arbetssätt innebär ofta 

inledande puckelkostnader. Men digitalisering är viktigt för vår egen 

effektivisering och det handlar också om en serviceutveckling som de vi är till för 

förväntar sig när övriga omvärlden blir allt mer digital. Nämnden ser möjligheter 

att fortsätta digitalisera överförmyndarverksamheten för att i första hand höja 

servicenivån och tillgängligheten till verksamheten, men även bidra till effektivare 

arbetssätt. Nämnden vill även fortsatt utreda hur kontaktcenter kan minska antalet 

telefonsamtal och hänvisa till andra kanaler som goteborg.se, chatt och övrig 

självservice. 

I arbetet med att minska nämndens kostnader har nämnden fokus på icke 

lagstadgad verksamhet och ser att det kan finnas behov av att justera volymer om 

ekonomin så kräver. Nämnden ser även möjligheter att arbeta mer effektivt genom 

att se över sin organisation. Ett arbete som kommer påbörjas under 2020. 
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1 Inledning 
Nämnden ska, enligt reglementet, förvalta stadens park- och naturområden och 

värna estetiska, sociala och miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden. 

Detta organiseras utifrån huvudprocessen Planera, Bygga, Sköta, Aktivera. 

Förvaltningens verksamhetsidé är att skapa hållbara livsmiljöer i parker, 

naturområden och stadsrum. Nämnden ansvarar för ungefär hälften av stadens 

totala markyta och förvaltar den genom att medverka i samhällsplaneringen, 

planera för nya ytor och anläggningar, bygga anläggningar åt nämnden och andra 

beställare, sköta egna och andras ytor genom egen-regi samt genom upphandlade 

leverantörer, tillgängliggöra och aktivera staden genom skyltning, guidningar, 

upplåtande av mark för verksamheter och evenemang, trygghetsskapande insatser 

tillsammans med andra aktörer, kampanjer och volontärsstöd, aktiviteter vid 

högtider och bemannade insatser på platser utifrån sociala värden. Arbetslagen 

bidrar med kvalitetshöjande insatser. 

Resurser erhålls genom kommunbidrag, avgifter, arrenden och ersättning för 

utförande åt andra förvaltningar, bolag och kunder. Även dessa intäkter består till 

största delen av kommunbidrag, riktat till främst trafiknämnden. 

Inför 2021 står nämnden inför vägval avseende prioriterade områden, insatser, 

anläggningar och skötselnivåer. Främst handlar vägvalen om ambitionsnivåer, 

prioritering av insatser och anläggningar samt satsningar för att uppnå framtida 

effektivisering. 
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2 Verksamhet utifrån lag, 
reglemente och nämndens 
uppdrag 

2.1 Planeringsresurser för stadsutveckling 

För att uppnå hållbara livsmiljöer på sikt, bidra till folkhälsa, trygghet, klimat och 

biologisk mångfald och med ansvar för stadens allmänna, icke-trafikala ytor, 

medverkar park och natur i samhällsplaneringen i staden; för Älvstaden, 

Västlänksområden, Bostad 2021 med mera. Med stadens ökade ambitioner för 

såväl planering som genomförande av stadsutveckling, men utan tillräckliga 

planeringsresurser, har förvaltningen inte möjlighet att medverka i alla projekt. 

Denna strategi medför otillräcklig kvalitet på stadens beslutsunderlag och utgör 

hinder för andra förvaltningars framdrift. För att kunna bidra till en genomförbar 

stadsutvecklingsprocess i staden på mer lika villkor som övriga planerande 

nämnder, utgörs nämndens behov av planeringsresurser motsvara 5,4 mkr per år. 

2.2 Tillkommande ytor 

För att uppnå grundläggande trygghet och trivsel med fler människor i den täta 

staden, men ett antal år utan kompensation för tillkommande ytor i en snabbt 

växande stad, behövs en anpassning till befintliga resurser avseende val av 

områden, typer av yta och frekvenser på drift och skötsel samt antalet 

anläggningar. Det vill säga parker, naturområden, lekplatser, friluftsbad, 

rekreationsytor, torgmiljöer och kajstråk. De senaste fem årens uteblivna 

kompensation för tillkommande ytor att förvalta motsvaras i snitt av 2 mkr per år. 
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3 Effektiviseringar 

3.1 Kajer och kanalmurar 

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar underhållsplanering och upprustning av 

stadens flera kilometer långa sträcka av kajer och kanalmurar krävs ytterligare 

samordning och kompetens. Nämnden ansvarar för Brunnsparkens kanalmurar, 

Strandskoningen i Trädgårdsföreningen samt Packhuskajen, vars upprustning 

påbörjats. Nämnden ser att stadens nytta av ett samlat tekniskt förvaltaransvar i en 

organisation skulle kunna vara till fördel för beställarkompetens och ökad 

samverkan kring underhåll och högvattenskydd. 

Det är också värt att utreda fördelarna med att utföra delar av underhållet i egen 

regi, för att säkra såväl genomförande- som beställarkompetens då denna kunskap 

är en bristvara som riskerar kvaliteten i upphandlingarna. 

3.2 Drift och skötsel 

För att möta förväntningarna rätt avseende drift och skötsel av de cirka 12000 

hektar nämnden ansvarar för, kan kompetensutveckling avseende nya metoder och 

arbetssätt, utvecklad kommunikation, liksom avvecklandet av anläggningar bidra. 

Även samarbeten med andra förvaltningar och bolag, näringsliv och civilsamhälle 

utgör möjligheter. Årlig skolstädning, stöd till volontärsstädare, kampanjer, 

trygghetsarbete i utsatta stadsdelar och samarbeten med Citysamverkan likaså. Mer 

konkreta överenskommelser med fastighetsägarna skulle kunna ge resultat. Riktade 

investeringar för omgestaltning av otrygga miljöer kan minska behov av andra 

insatser. Förvaltningens förmåga att vara med och delfinansiera insatser 

tillsammans med andra intressenter är av betydelse för att uppnå ett effektivt 

arbetssätt. 

Det är av stor vikt att vid alla beslut om investeringar ta med kostnader för drift, 

skötsel och underhåll i beslutsunderlaget. 

Arbetsmarknadslagen kvalitetshöjande insatser är av stor vikt för upplevelsen av en 

välskött stad och skulle kunna skalas upp betydligt i volym. 

Mängden skräp, så som plast och annat avfall behöver minska i haven. Åtgärder 

behövs för att minska avfall och skräp som göteborgs invånare och besökare 

orsakat, och det gäller både skräp på land och i hav, då skräpet på land senare 

riskerar att hamna i haven. Åtgärder behöver vidtas för att minska nedskräpningen 

ytterligare. 

3.3 Grön rehabilitering 

För att minska stadens sjukskrivningar och motverka stressrelaterad psykisk ohälsa 

kan utvecklad grön rehabilitering utgöra stöd. Park och naturs rådighet över parker 

och naturområden, och med de evidensbaserade och väl beprövade metoder för 

hälsa i grön miljö som idag används i arbetsmarkandsverksamheten, finns stor 

potential i att erbjuda insatsen till anställda i Göteborgs stad. Ett uppdrag att 
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utveckla och mot ersättning, erbjuda denna tjänst till stadens förvaltningar och 

bolag kan bidra till god hälsa och minskade sjukskrivningar. 

  

3.4 Kartor 

För att frigöra resurser, öka driftssäkerhet, minska licenskostnader och beroendet 

av ett flertal olika föråldrade system samt förbättra arbetsmiljö, skulle en samlad 

och uppdaterad GIS-lösning (Geografiska informationssystem) för staden hantering 

av gemensamma kartor behövas. 

En investering för att genomföra förstudie, införande och systemförvaltning 

motsvarande 1 mkr förväntas professionalisera och effektivisera stadens 

gemensamma processer för leverans av planering, förvaltning och skötsel. 

Ett alternativ kan vara att staden skapar ett gemensamt verktyg för karthantering. 

Ett effektivt och kostnadsbesparande arbetssätt kan varar att låta Intraservice 

genomföra åtgärderna och skapa ett stadengemensamt system som alla användare 

är med och delfinansierar. 

  

3.5 Digitalisering och ny teknik 

För att höja effektiviteten inom skötsel och anläggning, skapa hållbara, smarta 

parker, bli en attraktiv arbetsgivare och sänka miljöbelastningen skulle 

förvaltningen vilja skala upp insatserna. Det handlar bland annat om antalet 

testytor, elektrifiering av utrustning, smart teknik avseende soptunnor, bevattning 

och gräsklippning samt metodutveckling i samarbete med akademi och näringsliv. 

Initiala investeringskostnader väntas ge minskade kostnader för staden över tid och 

hemtagningseffekterna bedöms som relativt stora för staden. 

Digitalisering av stadens djurparksverksamhet övergår till mer digitala former som 

kan ge kunskap om djur och natur. 

  



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  7 (8) 

Park- och naturnämnden  

 2020-05-11 

4 Nya förutsättningar 2021 

4.1 Trygghetsskapande åtgärder inom 

Vallgraven 

För att åstadkomma en tryggare stadskärna finns en handlingsplan framtagen i 

samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, social resursnämnd och 

trafiknämnden. De förslag till investeringar som faller inom nämndens ansvar 

motsvarar cirka 20 mkr under en femårsperiod. Medförda planerings-, drifts- och 

underhållskostnader saknar finansiering och bedöms svåra att prioritera. 

4.2 Program som saknar finansiering 

För att understödja ridning och friluftsliv har program, såsom Friluftsprogrammet 

och Ridsportsprogrammet antagits. Genomförandet av programmens intentioner 

förutsätter nedprioriteringar av andra insatser och behöver pekas ut som 

prioriterade framför annat för att verkställas. 

  

4.3 Jubileumsåret 2021 

För att staden ska vara representativ och upplevas ren och snygg bidrar park och 

natur med såväl blomsterprogram som städning och tillgång till toaletter. 

Samarbete och gemensamm beställning med ett antal aktörer skapar ett enhetligt 

uttryck och kan leda till synergieffekter. Dock saknar nämnden finansiering för 

dessa extra insatser motsvarande 1 mkr, varav hälften beräknas kunna hanteras 

inom befintlig ram. 

  

  

4.4 Lokaler 

För att utveckla samverkan och effektivisera såväl förvaltningens interna samarbete 

som stadens avseende stadsutveckling och markförvaltning är ändamålsenliga 

lokaler betydelsefulla. 

Förvaltningen är spridd över staden, vilket leder till stuprör, ineffektivitet och 

mycket restid. Ersättningslokaler behövs på grund av stadsutvecklingen på 

Gullbergsvass och satelliter behöver etableras på olika ställen i staden vilket 

medför initiala kostnadshöjningar. Överföringen av lokaler från idrotts- och 

föreningsnämnden till fastighetsnämnden, jämte tidigare ej omhändertagna 

investeringsbehov (till exempel 30 mkr för Palmhuset) leder till högre hyror, behov 

av effektiviseringar och prioriteringar i verksamheten. 
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Närhet till varandra och till samarbetsförvaltningarna i ett samhällsbyggnadshus 

skulle kunna åstadkomma ökade förutsättningar för effektiva processer, mer 

genomförd verksamhet och hemtagande av hyreskonsekvenser på sikt. 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Stadsledningskontoret har tagit fram vägledning för arbetet som understryker 

vikten att utgångspunkt tas i stadens utmaningar avseende finansiering och 

kompetensförsörjning. Det innebär att budgetarbetet behöver adressera frågan om 

att minska ambition och/eller uppdrag i staden och för att öka förutsättningarna att 

göra detta behöver respektive nämnd bidra med att föreslå hur det kan ske. 

Respektive nämnds arbete med effektiviseringar, vilka möjligheter till 

effektivisering nämnden ser framåt samt eventuella nya förutsättningar, i 

förhållande till 2020 års budget, bör också framgå. 

Verksamhetsnomineringen bör handla om den egna nämndens uppdrag och 

förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente och budget. För 

stadsdelsnämnderna och social resursnämnd är det av särskild vikt att 

verksamhetsnomineringen tar sikte på den kommande nämndorganisationen och 

särskilt värderar vilka förändrings- och effektiviseringsmöjligheter detta innebär. 
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2 Förutsättningar 
Göteborgs stad står inför betydande samhällsutmaningar i form av förändrad 

demografi med en åldrande befolkning, förändrade krav från olika brukargrupper 

och utmaningar gällande kompetensförsörjning. Budgetarbetet framåt behöver 

adressera frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden för att kunna 

möta de reella förutsättningar offentlig sektor står inför. 

Den rådande coronapandemin innebär en stor prövning för den globala ekonomin 

likväl som för den svenska och den lokala. Börsen har rasat och allt fler företag 

varslar anställda. Den delvis nedstängda ekonomin kommer att fortsätta att ha en 

inverkan på Sverige även när coronakrisen är över. Detta kommer både på kort och 

på lång sikt att ha stor påverkan på offentlig verksamhet och på Göteborgs stads 

redan identifierade framtida ekonomiska utmaningar, behovet av försörjningsstöd 

kommer med största sannolikhet att öka och skatteintäkterna minska. 

För att möta dessa utmaningar krävs nytänkande kring utformningen av framtidens 

offentliga tjänster, där vi möjliggör än mer än idag för samverkan med andra 

samhällssektorer. Vi behöver fokusera på metoder som hanterar en högre grad av 

tjänstedesign eller evidensbaserad praktik, det vill säga att erbjuda tjänster som 

verkligen efterfrågas och har dokumenterad effekt. 

Att satsa på tidiga insatser i barns liv och förebygga ojämlikhet är viktigt för att 

bidra till en jämlik stad. Det är en viktig förutsättning som lyfts i Göteborgs stads 

program för en jämlik stad. Hur staden arbetar och prioriterar utifrån 

grunduppdragen är avgörande för vilken effekt som jämlikhetsarbetet kommer att 

få. 

Kompetensförsörjning och att arbeta med hälso- och ohälsofrågor, tillit och 

delaktighet är en förutsättning för att lyckas med våra uppdrag framöver. För att 

klara kompetensförsörjningen framöver har kommunfullmäktige antagit Göteborgs 

Stads program för attraktiv arbetsgivare. Behovet av att attrahera, utveckla och 

behålla medarbetare kräver strategier som spänner över såväl ledning och styrning, 

kompetensförsörjning som kommunikation. 

Av stor vikt är även synen på ledarskapet - för att möta framtidens utmaningar 

finns behov av att förbättra förutsättningarna för den tillitsbaserade styrningen. En 

högre grad av tillit och delaktighet samt mindre fokus på kontrollstyrning kan 

möjliggöra att resurser frigörs på flera nivåer. Det är viktigt att arbeta strategiskt 

med chefers förutsättningar att leda och styra då det påverkar verksamheternas 

resultat och i förlängningen stadens attraktivitet som arbetsgivare. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Insatser för att minska beroendet av försörjningsstöd 

Under årets inledning har ekonomin påverkats av oro kring det nya coronavirusets 

spridning. Det kommer påverka sysselsättningen, vilket i sin tur innebär ett ökat 

antal hushåll som behöver försörjningsstöd. Situationen är ännu i ett väldigt osäkert 

skede och konsekvenserna i princip omöjliga att bedöma. Både på kort och lång 

sikt är det dock viktigt att de aktörer som har ett ansvar för arbetslösa och 

sjukskrivna (Arbetsförmedling och Försäkringskassan) tar sitt ansvar och att staden 

arbetar inom den organisation vi har med Nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning och Samordningsförbundet. 

Bostadsbrist ger strukturell hemlöshet 

Stadens bostadsbrist leder till strukturell hemlöshet samt behov av kostsamma och 

tillfälliga boendelösningar från socialtjänsten. För ekonomisk effektivitet följer 

verksamheten stadens nya rutin för nödbistånd. Samtidigt behöver verksamheten 

avlastning i form av att strukturella åtgärder inom bostadsförsörjningen vidtas för 

att möta behovet av bostäder. 

Digitalisering för ökad effektivitet och tillgänglighet  

Satsning inom digitalisering möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande samt 

ökad tillgänglighet för den enskilde. En effektivisering sker till exempel i många 

fall när möten hålls digitalt och tidsåtgången för resor till och från mötesplatser 

minskar. Under 2020 sker en omfattande kompetenssatsning på att stärka den 

digitala kompetensen inom området vilket är en viktig förutsättning för att 

verksamheten och de som verksamheten är till för ska kunna tillgodogöra sig 

digitaliseringens fördelar. Det är samtidigt av stor vikt att medarbetare och brukare 

deltar aktivt i utvecklingen för att det ska ske utifrån användarnas behov. 

Automatisering eller RPA (Robotic Process Automation) används alltmer inom 

offentlig sektor, men Göteborg stad har stora steg att ta. Trelleborg har utvecklat ett 

arbetssätt där de använder en ”digital medarbetare" (RPA) i handläggningen för att 

minska arbetet med de administrativa arbetsuppgifterna och få mer tid till de som 

kräver en professionell bedömning eller behandling. RPA är också en förutsättning 

då staden använder många äldre verksamhetssystem som inte kan utbyta 

information med andra verksamhetssystem vilket RPA skulle kunna lösa. 

Förstärkt styrning mot evidensbaserade metoder och arbetssätt 

Kunskapen om insatsers och metoders effekter utvecklas löpande samtidigt som det 

är en stor utmaning att kompetensförsörja inom området. Med rätt kompetens, 

insats och metod blir effekterna för de vi är till för bättre och mer varaktiga 

samtidigt som fler blir självständiga och kan klara sig bättre utan stöd. För att 

säkerställa detta behöver den systematiska uppföljningen stärkas och efterfrågas så 

att effekter följs upp såväl övergripande som målgruppsvis, ålder och kön samt 

individuellt. 
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Tidiga insatser för barn och familjer 

För att undvika stora kostnader längre fram är det viktigt att värna det 

förebyggande arbetet inom socialtjänsten och att sätta in insatser tidigt. Det handlar 

bland annat om att socialtjänsten har möjlighet att behålla och utveckla tidiga 

åtgärder och insatser för barn och unga och deras föräldrar. En öppenvård i egen 

regi skapar förutsättningar för att säkra det förebyggande arbetet och arbeta med 

kostnadseffektiva öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Det finns flera exempel i 

staden där man lyckats skapa effektivitet och hög kvalitet och samtidigt sänkt 

kostnaderna över tid. 

Det finns en välfungerande samordning mellan skola och socialtjänst för arbetet 

med barn och unga som är i behov av stöd och insatser. Det är av stor vikt för att få 

långsiktigt goda resultat för individen att detta fortsätter och att skolan aktivt 

stödjer och har kontakt även i de fall individen/eleven tillfälligt lämnar skolan. 

Familjehem för barn som inte kan bo kvar hos sina ursprungsfamiljer är enligt 

forskning bättre än de institutionsplaceringar som staden idag använder sig av då 

bristen på familjehem är omfattande. Staden strävar efter att öka 

familjehemsvården i egen regi för att säkerställa en god insyn och god kvalitet samt 

för att den bedöms vara mer kostnadseffektiv än den privata vård som idag 

upphandlas. 

Insatser för personer med samsjuklighet och funktionsnedsättningar 

Inom vuxenområdet behöver insatser utvecklas tillsammans med främst Västra 

Götalandsregionen för att personer med samsjuklighet ska få integrerade insatser 

utifrån den enskildes behov. Bästa tillgängliga kunskap anger att integrerade 

insatser har god effekt, vilket på längre sikt skulle minska kostnader och leda till 

bättre förutsättningar för flera. 

Förtydliga samverkan och ansvarsfördelning mellan socialtjänst och hälso-

sjukvård 

När socialtjänsten köper vård, boende och omsorg omfattar insatserna många 

gånger hälso-sjukvård. Genom att säkerställa att det finns tydliga riktlinjer och 

arbetssätt för samverkan och kostnadsansvarsfördelning mellan socialtjänst och 

hälso-sjukvård bedöms socialtjänstens kostnader för köpt vård, boende och omsorg 

kunna minska. 

Utvecklad styrning av placeringar och planering av egen regi  

Genom att optimera beläggning i egen regi, samt i verksamheter som drivs genom 

abonnemang, föreningsbidrag, IOP och därigenom finansieras av staden, kan de 

totala kostnaderna för vård, boende och omsorg minska. Uppföljning av kostnader 

för egen regi-verksamhet behöver stärkas och ligga till grund för inriktningar och 

beslut avseende vilka verksamheter som ska drivas i egen regi respektive 

upphandlas från extern part. 

3.2 Funktionshinder 

Digitalisering och välfärdsteknik 

För att möjliggöra digitaliseringen behöver infrastrukturen avseende exempelvis 

trådlösa nät förstärkas i alla verksamheter. Med rätt verktyg såsom smarta telefoner 

i verksamheten kan medarbetare ge stöd och service på fler sätt och samtidigt stötta 
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brukare att använda sig av all den välfärdsteknik som finns i smarta telefoner. 

Under 2020 sker en omfattande kompetenssatsning på att stärka den digitala 

kompetensen inom området vilket är en viktig förutsättning för att verksamheten 

och de som verksamheten är till för ska kunna tillgodogöra sig digitaliseringens 

fördelar. Det är samtidigt av stor vikt att medarbetare och brukare deltar aktivt i 

utvecklingen för att det ska ske utifrån användarnas behov. 

Digital signering ger en förbättrad och säkrare hantering av medicin samt minskad 

administration för många om den digitala signeringen omfattar flera områden som 

exempelvis avtal. 

Automatisering eller RPA (Robotic Process Automation) används alltmer inom 

offentlig sektor, men Göteborg stad har stora steg att ta. Exempelvis avseende 

medarbetare som hanterar avgifter manuellt. Med relativt liten insats skulle dessa 

arbetsuppgifter kunna automatiseras och personalresurserna kan användas till annat 

eller effektiviseras. Det skulle även innebära att avgifter hanteras mer korrekt. Det 

går att använda ”digitala medarbetare" (RPA) i handläggningen för att minska 

arbetet med de administrativa arbetsuppgifterna och få mer tid till de som kräver en 

professionell bedömning eller behandling. RPA är särskilt värdefullt eftersom 

staden har äldre verksamhetssystem som inte kan utbyta information med andra 

verksamhetssystem, vilket RPA skulle kunna lösa. 

Förstärkt styrning mot evidensbaserade metoder 

Kunskapen om insatsers och metoders effekter utvecklas löpande samtidigt som det 

är en stor utmaning att kompetensförsörja inom området. Med rätt kompetens, 

insats och metod blir effekterna för de vi är till för bättre och mer varaktiga 

samtidigt som fler blir självständiga och kan klara sig bättre utan stöd. Inom 

psykiatriområdet är det tydligt att de nationella riktlinjerna och Göteborgs stads 

psykiatrisamordning har säkerställt god kompetensförsörjning och verksamheter 

som arbetar enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Brist på bostäder med särskild service samt för hushåll med särskilda behov 

Utöver den generella bostadsförsörjningen har staden enligt lagstiftning ett särskilt 

utpekat ansvar för vissa grupper i samhället, till exempel att säkra tillgången till 

bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det är i dagsläget en stor brist på 

bostäder för personer med funktionsnedsättningar, såväl lägenheter i BmSS (bostad 

med särskild service), lägenheter med kommunala kontrakt (F100) och 

tillgänglighetsanpassade lägenheter. 

Bedömningen är att den planerade utbyggnaden inte kommer att täcka behoven 

under den kommande planperioden. Bristen på bostäder för personer med 

funktionsnedsättningar innebär kostnader för staden i form av köpta korttidsplatser 

i avvaktan på verkställighet av beslut om BmSS samt risk för särskilda avgifter för 

ej verkställda beslut. Det är av stor vikt att staden vidtar åtgärder för att säkerställa 

produktionsvolymen av BmSS så att den kommer i nivå med det bedömda behovet. 

Högre ambitionsnivå inom funktionshinder 

Göteborgs stad erbjuder kostnadsfria arbetsresor, habiliteringsersättning, daglig 

sysselsättning enligt SoL samt sysselsättning via serviceinsats. Dessa insatser och 

verksamheter finns inte i alla kommuner och kan prövas utifrån lagstiftning och 

politiska ambitioner. 

Förtydliga samverkan och ansvarsfördelning mellan socialtjänst och hälso-
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sjukvård 

När socialtjänsten köper vård, boende och omsorg omfattar insatserna många 

gånger hälso-sjukvård. Genom att säkerställa att det finns tydliga riktlinjer och 

arbetssätt för samverkan och kostnadsansvarsfördelning mellan socialtjänst och 

hälso-sjukvård bedöms socialtjänstens kostnader för köpt vård, boende och omsorg 

kunna minska. 

Utvecklad styrning av placeringar och planering av egen regi  

Genom att optimera beläggning i egen regi, samt i verksamheter som drivs genom 

abonnemang, föreningsbidrag, IOP och därigenom finansieras av staden, kan de 

totala kostnaderna för vård, boende och omsorg minska. Uppföljning av kostnader 

för egen regi-verksamhet behöver stärkas och ligga till grund för inriktningar och 

beslut avseende vilka verksamheter som ska drivas i egen regi respektive 

upphandlas från extern part. 

3.3 Äldreomsorg 

Digitalisering och välfärdsteknik 

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik ger stora möjligheter, men kan 

också innebära ekonomiska risker om vi inte samtidigt ser över arbetssätt. Under 

2020 sker en kompetenssatsning för att stärka den digitala kompetensen inom 

området vilket är en viktig förutsättning för att verksamheten och de som 

verksamheten är till för ska kunna tillgodogöra sig digitaliseringens fördelar. 

Automatisering eller RPA (Robotic Process Automation) används alltmer inom 

offentlig sektor, men Göteborg stad har stora steg att ta. Exempelvis avseende 

medarbetare som hanterar avgifter manuellt. Med relativt liten insats skulle dessa 

arbetsuppgifter kunna automatiseras och personalresurserna kan användas till annat 

eller effektiviseras. Det skulle även innebära att avgifter hanteras mer korrekt. Det 

går att använda ”digitala medarbetare" (RPA) i handläggningen för att minska 

arbetet med de administrativa arbetsuppgifterna och få mer tid till de som kräver en 

professionell bedömning eller behandling. RPA är särskilt värdefullt eftersom 

staden har äldre verksamhetssystem som inte kan utbyta information med andra 

verksamhetssystem, vilket RPA skulle kunna lösa. 

Ett annat prioriterat utvecklingsområde är trygghetslarm på äldreboenden, där 

verksamheten ser stor potential till ökad trygghet och ekonomiska fördelar i att 

införa enhetliga system och avtal. Trygghetslarm finns som standard vid stadens 

samtliga äldreboenden och inom äldreomsorgen är uppskattningen att runt 40-50% 

av trygghetslarmen bör bytas ut inom kort. 

Optimerad bemanning under hela dygnet 

Göteborgs stads medarbetare har rätt till heltid. Detta gör att verksamheterna 

behöver se över arbetstider fördelat på dag, kväll och natt. Genom att korta 

nattarbetstiden skapas bättre möjligheter att optimera bemanning utifrån 

verksamhetens behov över hela dygnet. Till exempel skulle det öka möjligheten att 

bättre tillgodose brukarnas önskemål om stöd sena tider på kvällen. 

Verksamhet som bemannas dygnet runt behöver säkerställa en optimerad 

bemanning och arbetsledning under dygnets alla timmar. En del i detta är att hitta 

effektiva former för bemanning som omfattar hela den kommande 

fackförvaltningen under obekväm arbetstid, istället för att beordra in medarbetare 
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som redan arbetar heltid. Denna typ av dygnet-runt-öppen bemanningsenhet med 

arbetsledning innebär ekonomiska effektiviseringsmöjligheter såväl som bättre 

arbetsmiljö för de medarbetare som redan arbetar heltid. Inbeordring och 

arbetsledning kvällar, helger och nätter bör flyttas från Trygghetsjouren. 

Förberedelser för valfrihetssystem inom särskilt boende 

Det finns en risk för överetablering av äldreboendeplatser i samband med 

införandet av LOV. I den utredning som Stadsledningskontoret tagit fram föreslås 

att valfrihetssystem enligt LOV införs inom äldreboende 1 april 2021. I 

utredningen lyfts även att staden kan ha tillgång till nästan 800 fler lägenheter än 

behovet år 2023, vilket innebär ett ekonomiskt risktagande på uppemot 500 

miljoner kronor. 

För att minska risken behöver stadsdelarna och den nya fackförvaltningen 

förbereda för ett effektivare samarbete med Lokalförvaltningen och 

Lokalsekretariatet. Det gäller särskilt att utveckla en snabb och effektiv process för 

avveckling av lokaler och för renoveringar. Stadsdelarna och den nya 

fackförvaltningen behöver också förbereda för en utökad flexibilitet i utförandet 

genom att anpassa bemanning och vid behov stänga enheter och äldreboenden. Det 

är särskilt mindre äldreboenden som är kostnadsdrivande, men även äldreboenden i 

mindre attraktiva områden kan komma att beröras i större utsträckning. 

Det är i detta sammanhang också av vikt att beakta att det finns en risk för att 

privata aktörer till övervägande del etableras i mer attraktiva områden om inte 

staden stärker sin planering och styrning av nyetableringar. 

Hemvårdsbidrag ej lagstadgat bistånd 

Hemvårdsbidrag är inget lagstadgat bistånd och flera kommuner har inga 

hemvårdsbidrag. I Göteborg kan de som vårdar närstående i hemmet få 

hemvårdsbidrag. En utredning av användandet och effekten av hemvårdsbidrag i 

relation till kostnaden skulle ge underlag för ett ställningstagande. 

3.4 Hälso- och sjukvård 

Fördjupad kartläggning av hospiceverksamhet 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo har idag resursnämndsuppdraget att administrera 

ansökningar/remisser till hospice samt att fördela stadens 30 befintliga platser. En 

tidigare kartläggning har visat att, relativt sett, betydligt fler göteborgare än 

medborgare i grannkommuner vistas på hospice vid livet slut. Grannkommunerna 

erbjuder istället i högre utsträckning palliativ vård och avlastning av anhöriga på 

ordinarie korttidsplatser. Göteborg stad hanterar hospice som en hälso- och 

sjukvårdsfråga. I de flesta grannkommuner ansöker den enskilde enligt SoL om 

hospiceplats. 

En fördjupad kartläggning och utredning föreslås av Göteborgs stads åtagande, 

kostnader och rutiner/riktlinjer för hospicevård. För att närma sig andra 

kommuners förhållningssätt och för att öka rättssäkerheten för den enskilde bör 

beslut om hospiceplats fattas enligt SoL av biståndshandläggare. Om stadens 

korttidsplatser i högre utsträckning ska erbjuda vård i livets slut behöver 

kompetens och beredskap för detta utvecklas, likaså med primärvården som 

ansvarar för läkarresursen. 
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En samordnad bemanningsenhet 

Rörligheten bland sjuksköterskor är fortsatt stor vilket försvårar verksamheternas 

rekryteringsläge. En samordnad bemanningsenhet som organiseras under den nya 

förvaltningen skulle kunna underlätta rekrytering och bemanning av sjuksköterskor 

till både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

3.5 Arbete kopplat till befolkningsansvaret 

Resurser och samverkan i trygghetsarbetet 

Förvaltningen leder och samordnar det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen 

utifrån politiska mål, strategier och uppdrag. Uppdraget utförs i bred samverkan 

internt inom staden och tillsammans med externa aktörer som polis, civilsamhälle, 

fastighetsägare och näringsliv. Stadsdelarnas roll och insatser har under 2019 och 

2020 utökats och stärkts tack vare statlig finansiering via Delmos-medel. För 

kommande år är finansieringen oklar. 

Det lokala demokratiska och socialt hållbara arbetet 

Flera förvaltningar kommer att vara berörda av det fortsatta arbetet kopplat till 

befolkningsansvaret och det demokratiska uppdraget exempelvis avseende 

inflytande, delaktighet och medborgardialoger. Det är av stor vikt att den lokala 

samverkan i dessa uppdrag säkras med tydliga ansvar och överenskommelser. 

Fastighetsägare och näringsliv kan i större utsträckning ta ansvar för att göra 

insatser för ökad trygghet, trivsel och förbättrad utemiljö i bostadsområdena. 

3.6 Kultur 

Säkerställa lokaltillgång för kulturskolan 

Kulturskolan saknar idag tillgång till både egna och verksamhetsanpassade lokaler 

för exempelvis dans, rytmik, orkester. Att framgent säkerställa tillgången till 

lämpliga lokaler i staden är en nyckelfråga för kulturskolan. 

Behov att utveckla former och utbud så att resurserna når fler 

Stadsdelarna lämnar ifrån sig en verksamhet med mycket varierande ekonomiska 

förutsättningar. En centraliserad kulturskola stärker möjligheten att i ökad grad 

erbjuda likvärdig kvalitet och utbud till målgruppen. Det finns behov av ett mer 

målgruppsanpassat utbud som i högre grad utgår från barn och ungas intresse och 

förutsättningar. Nya metoder, andra former samt ökad samverkan med ex 

fritidsverksamheten behöver utvecklas och prövas. Det finns goda exempel att 

hämta inspiration från, bland annat KulturPilen i vår stadsdel. 

Det finns också stora behov av att stärka och säkerställa samverkan/samarbete med 

både socialtjänsten och civilsamhället för att nå barn och unga med 

funktionsvariation. Verksamheten kan också i ökad grad utföras under barn och 

ungas fritid och på loven. Där är lärarnas nuvarande avtal ett hinder. 

Förutsättningar för en effektiv organisation 

Kulturskolan kan i en framtida gemensam organisation optimera bemanning samt 

effektivisera administration samt kö- och avgiftshanteringen. 
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Kulturskolans utvecklingsstöd och instrumentförråd som ligger inom 

Kulturnämndens ansvar bör föras över till den nya huvudmannen. 

Det finns ekonomiska och därmed verksamhetsmässiga risker med att organisera 

stadens frivilliga icke lagstadgade kulturskoleverksamhet tillsammans med 

grundskolans lagstadgade verksamhet. Det är därför viktigt att staden framöver 

säkerställer riktad resurstilldelning för att värna finansiering av kulturskolans 

uppdrag och särart. 

3.7 Fritid 

Stadens plan för fritidsverksamheten utgör grund för framtida inriktning och 

utförande 

Det är viktigt att hålla i och fortsätta arbetet utifrån Göteborgs Stads plan för 

fritidsverksamheten som utgår ifrån att fler unga ska uppleva en rik och 

meningsfull fritid. Planen kan i ett fortsatt utvecklingsarbete ligga till grund för ett 

kommande program. 

Finansiering och samverkan kring det breda generella och främjande arbetet 

Aktiviteter för barn och unga kan i ökad grad utföras av eller i samverkan med 

civilsamhället, fastighetsägare och näringsliv. Kommunen bör fortsatt ansvara för 

och tydligt prioritera fritidsverksamhetens främjande och tidigt förebyggande 

insatser gentemot barn och unga i socialt utsatta områden. Det finns stora behov av 

att stärka och säkerställa samverkan med socialtjänsten och civilsamhället för att nå 

barn och unga med funktionsvariation. 

Finansieringen av stadens bemannade lekplatser är oklar inför kommande år. 

Positivet i Frölunda drivs av fritidsverksamheten med medel från Park- och 

naturnämnden. De bemannade lekplatserna är av stor betydelse för tryggheten i 

området och utgör ett stöd för enskilda. 

Det finns behov av ett centralt beslut inför ny nämndorganisation kring ansvar och 

finansiering av det lokala och selektiva föreningsstödet som varje stadsdelsnämnd 

har haft eget mandat att besluta nivå om. 

Ungdomssatsningen "Ungdomars fritid" finns idag i fem stadsdelsnämnder som 

resursnämndsuppdrag. I utredning om ny nämndorganisation i staden finns 

resursnämndsuppdragen inte med och därför behöver framtida organisation besluta 

om detta. 

Det finns risker i att organisering av stadens frivilliga och icke lagstadgade 

fritidsverksamhet tillsammans med lagstadgad socialtjänstverksamhet kan medföra 

en nedprioritering. Det är därför viktigt att säkerställa riktad resurstilldelning och 

att se över hur främjande generella insatser kan prioriteras. 

3.8 Intern service 

Inför ny nämndorganisation 2021 

Med anledning av den stundande omorganiseringen är det av vikt att se över alla 

övergripande processer inom måltid, lokalvård och fastighetsservice eftersom 

funktionerna kommer att delas upp på flera olika förvaltningar. 
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80 procent av intern service som idag bedrivs inom stadsdelarna kommer att 

fördelas till Förskole- och Grundskoleförvaltningen, cirka 15 procent kommer att 

fördelas till nämnden för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Resterande 

lokalvård och vaktmästeri kommer att fördelas till nämnden för funktionsstöd 

respektive nämnden/nämnderna med ansvar för individ- och familjeomsorg samt 

övrig socialtjänst. 

Flexibilitet och förutsättningar för effektiv lokalvård 

För att skapa en resursoptimerad verksamhet inom lokalvård behöver Intern service 

ha möjlighet att lägga ut viss del av verksamheten på extern leverantör. Genom att 

Intern service ansvarar för de externa leverantörerna säkerställs både leverans och 

kvalitet. Avtal med externa leverantörer kan vara flexibelt och ger möjlighet till att 

både lägga till samt ta tillbaka objekt under avtalstiden. Genom ett löpande arbete 

på detta sätt optimeras verksamheten samt att det inte påverkar personalen som är 

anställd inom Göteborgs Stad. Möjligheten till likvärdighet och effektivisering 

skulle kunna gynnas av en central samordning av upphandlingar samt uppföljning. 

För att säkerställa en kostnadseffektiv och kvalitativ fastighetsservice är det viktigt 

att ta hänsyn till dessa aspekter redan i planering (val av golv mm) och i 

kontinuerligt underhåll av våra lokaler. 

3.9 Övrigt 

Lokaler och underhåll  

Stadsdelarna har idag inga befogenheter att avyttra fastigheter/lokaler och därför 

ökar den ekonomiska risken för verksamheterna. En konsekvens kan därmed också 

bli att ekonomiska incitament för nödvändiga lokal- och verksamhetsanpassningar 

blir för svaga, vilket kan leda till att beslut skjuts på framtiden. 

Lokalförvaltningen har tidigare finansierat ersättningslokaler under om- och 

tillbyggnad i egenägda fastigheter. Från 2020 får stadsdelsförvaltningen finansiera 

både evakuering och de tillkommande kostnaderna för ersättningslokaler. Detta 

riskerar att leda till att underhåll och verksamhetsanpassningar inte genomförs trots 

att behov finns. 

I samband med att valfrihetssystem införs i flera verksamhetsområden ökar risken 

för att förvaltningarna står med helt eller delvis tomma fastigheter. För att minska 

risken för överkapacitet och tomgångskostnader behöver styrning och 

ansvarsfördelning för lokalförsörjningen utvecklas. Staden behöver ha en bra, 

tydlig och tidseffektiv process för att hantera fastigheter/lokaler som inte staden har 

användning för. 

När det gäller inhyrning av lokaler vore det ur verksamhetens perspektiv önskvärt 

om Lokalförvaltningen har samma ansvar ur ett beställarperspektiv, oavsett om det 

är en fastighet som ägs av staden eller av en privat fastighetsägare. 

Kompetensförsörjning och bemanningsoptimering 

Alla verksamheter har behov av personal med rätt kompetens. Inom 

kärnverksamheten finns rekryteringsutmaningar inom ett flertal personalgrupper 

och behov finns av särskilda utbildningssatsningar. I Göteborgs stads program för 

en attraktiv arbetsgivare lyfts mål för styrning och ledning samt att ge medarbetare 

och chefer rätt förutsättningar och verktyg för att kompetenser, arbetsinsatser och 

engagemang ska tas till vara. Det handlar också om att kontinuerligt arbeta för att 
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verksamheten har tillgång till den kompetens som krävs för att utföra våra uppdrag 

med goda resultat. 

Stadsdelens bemanningsenhet har i uppdrag att ombesörja verksamheternas 

bemanningsbehov. Detta görs genom de system och processer som Göteborgs stad 

har tagit fram för att säkerställa att det sker på ett korrekt och effektivt sätt. 

Vikarier ska ha rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete genom att vi säkerställer 

att avtal och överenskommelser följs, att rätt lön utbetalas och att medarbetare får 

introduktion och information. Verksamheterna ska få vikarier som har tillräcklig 

kompetens för att kunna hålla en hög kvalitet i sitt arbete. Stadsdelens 

bemanningsenhet har både timavlönade och tillsvidareanställda vikarier för att 

kunna möta kompetens- och kontinuitetskraven från verksamheterna. Vikarier till 

bemanningsenheten rekryteras av HR-specialister enligt Göteborgs stads 

rekryteringsprocess, vilket kvalitetssäkrar att rekryteringen görs på ett korrekt sätt. 

Bemanningsenheten arbetar även med verksamheternas schemaoptimering. 

Specialiserade schemaläggare säkerställer att scheman som lämnas ut till 

verksamheten är täckta med personal utifrån bemanningskrav, ekonomi, avtal, 

arbetsmiljö och budget. Detta gör att frånvaroluckor som kommer in till 

Bemanningsenheten är akuta och inte vakanser, semestrar eller utbildningar. 

Bemanningsenheten har därmed bättre möjlighet att täcka dessa med vikarier, 

vilket ger ett effektivare arbetssätt med högre kvalitet och kostnadseffektivitet. 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Angered stadsdelsnämnd har tillsammans med stadsdelsförvaltningen arbetat fram 

underlaget till nämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2021–2023 i 

samband med nämndens boksluts- och planeringskonferens den 9–10 mars 2020. 

Under två heldagar arbetade nämnden i dialogform och diskuterade viktiga inspel 

till nomineringar vilka ligger till grund för detta underlag. 
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2 Förutsättningar 
Verksamhetsnomineringen bör handla om den egna nämndens uppdrag och 

förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente och budget. För att 

verksamhetsnomineringen ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är en 

förutsättning att nämnden är precis i sin input till kommunstyrelsen och att 

verksamhetsområdena är uppdelade efter nu känd kommande organisering av 

nämnder. 

Göteborgs stad står inför betydande utmaningar med avseende på finansiering och 

kompetensförsörjning. Det innebär att budgetarbetet framåt behöver adressera 

frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka 

förutsättningarna att göra detta behöver respektive nämnd bidra med att föreslå hur 

det kan ske. Respektive nämnd behöver även beskriva hur nämnden arbetar med 

effektiviseringar idag och vilka möjligheter till effektivisering nämnden ser framåt. 

I verksamhetsnomineringen bör nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års 

budget kring nämndens uppdrag framgå. 

För stadsdelsnämnderna och social resursnämnd är det av särskild vikt att 

verksamhetsnomineringen tar sikte på den kommande nämndorganisationen och 

särskilt värderar vilka förändrings- och effektiviseringsmöjligheter detta innebär. 

Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret 

utan biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs 

stad. 



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  5 (10) 

SDN Angered  

 2020-05-11 

3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget? 

• Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. För Angered 

som stadsdel och en del av Göteborgs stad innebär detta bland annat att vi 

behöver stärka kompetensen i verksamheterna och arbeta särskilt för att 

stärka perspektivet om barnets bästa och ny socialtjänstlag som förstärker 

det främjande och förebyggande arbetet 

Hur arbetar verksamheten med effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

idag?  

• Systematiskt förbättringsarbete med visualiserat uppföljningsarbete. Ett 

processorienterat arbetssätt i syfte att ständigt hitta nya förbättringar. 

Bidrar till ökad kvalitet samt minskade kostnader genom att individen är 

kortare tid i våra system. 

• Utreda rätten till bistånd inom försörjningsstöd. Stadsdelsförvaltningen 

fortsätter arbetet med att följa rutin för motprestation, bistånd och 

behovsprövning och enbart utreda rätten till bistånd. 

• Metoden Signs of Safety för att förstärka barn och ungas nätverk och 

förebygga placering. Signs of safety är ett säkerhetsorienterat, 

samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att få barn, 

föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och 

dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser verksamheten framåt? 

• Skolsociala team. Genom förebyggande och främjande arbete förebyggs 

placeringar. Syftet är att skapa en effektivare organisation för tidiga 

insatser och behandlingsformer på hemmaplan. 

• Familjecentraler utvidgat 0–18 år. Genom tidiga insatser i livet förebyggs 

placeringar och annat stöd senare i livet 

• Centralisering utbildningssatsningar. Genom ett större upptagningsområde 

för kompetensförsörjningsplaner, söka bidrag och genomföra 

utbildningssatsningar uppnås högre resursanvändning, ökad kvalitet och 

kostnadseffektivitet 

• Centralisering avtalshantering. Genom digitalisering av alla avtal kan 

kommande nämndorganisation få ordning och reda och enklare följa upp 

kostnader och vad som borde sägas upp. 

• Administrativa processer, lokalt verksamhetsstöd (LVS) och uppföljning 

köpt vård. Genom specialisering, digitalisering och nya processer kan 

antalet administratörer minska samtidigt som kvaliteten och 

tillgängligheten ökar. 

Vilka möjliga förändringar ser verksamheten när det gäller att minska 

ambition? 
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• Översyn av gällande riktlinjer 

• Göteborgs Stads riktlinjer för försörjningsstöd är generösare än rättspraxis. 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna utöver ovan 

• Det aktiva trygghetsarbete som är organiserat i sektorn 

• Projekt mot otillåten påverkan 

3.2 Funktionshinder 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser verksamheten framåt? 

• Bemanningsoptimering resurspass inom bostad med särskild service 

(BmSS) 

• Bemanningsoptimering kombinationstjänster daglig verksamhet och BmSS 

• Bostadsförsörjning för hushåll med särskilda behov 

• Bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättningar innebär 

kostnader för stadsdelarna i form av köpta korttidsplatser, 

sanktionsavgifter i form av ej verkställighet. 

Vilka möjliga förändringar ser verksamheten när det gäller att minska 

ambition och/eller uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

• Effektivisering gällande handläggning av biståndsbedömda insatser 

• Ej utföra verksamhet som utförs av annan huvudman inom andra 

förvaltningar inom staden 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna 

• VIP- kurser för brukare. VIP-programmet utgörs av en strukturerad, 

pedagogisk grupputbildning vars syfte är att förebygga våld i nära 

relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsnedsättningar. 

Efter genomförd utbildning känner sig brukarna stärkta och kan lättare 

sätta gränser och säga nej. 

• Lokala funktionshinderråd i samtliga geografiska områden från 2021 

3.3 Äldreomsorg 

Hur arbetar verksamheten med effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

idag?  

• Minska nettokostnaderna för hemtjänst. Genom att verksamheten 

kvalitetssäkrar och följer upp arbetet med planering och uppföljning och de 

system som är kopplade till detta. 

• Effektivare utförande inom hemtjänst. Området Hälsa och korttid arbetar 

med framtagandet av nyckeltal, som underlag för korrekt bemanning av 

hälso- och sjukvårdspersonal på våra äldreboende, BMSS, korttid och i 

ordinärt boende. 

• Anpassning av verksamheten till LOV äldreboende. Innebär att vi behöver 
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säkra underlaget för kostnaden per dygn samt effektivisera ledtiderna för in 

och utflytt. 

• Förberedelse en väg in för sjuksköterskor. Ett stadenövergripande arbete 

för en bättre samordning, optimering och nyttjande av resurser. 

Vilka möjliga förändringar ser verksamheten när det gäller att minska 

ambition och/eller uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

• Effektivisering gällande handläggning av biståndsbedömda insatser. Ett 

arbete har påbörjats där verksamheten tagit fram nya rutiner för 

biståndshandläggningen och kvalitetssäkrar uppföljningar av 

biståndsbesluten 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna utöver ovan 

• Fler trygghetsboende och trygghetsvärdar har införts de senaste åren 

genom god samverkan med bostadsbolagen 

• IOP gällande träffpunkt, Träffpunktsaktiviteter med utflykter med mera 

bidrar till samverkan kring sociala tjänster som erbjuds medborgarna i 

Hjällbo. 

• Projekt närvårdskoordinator (Gränslösvård) inom ramen för NOSAM. 

Syfte är att samordna individuella planer för den enskilde. 

• Mobil närsjukvård där läkare arbetar sida vid sida med hemsjukvården. 

Satsningen bidrar till ökad kontinuitet för patienterna vid sina läkarbesök. 

3.4 Hälso- och sjukvård 

3.5 Arbete kopplat till befolkningsansvaret 

Av stadsdelsnämndens reglemente framgår att nämnden har det yttersta ansvaret 

för befolkningen i stadsdelen. I stadens kommande organisering från år 2021 

behöver nedanstående områden kring det lokala perspektivet säkras. 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna 

• Verksamhetsnära mål inklusive strategier. Stadsdelsnämnden har beslutat 

om fyra fokusområden: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet, fler bostäder, 

fler i arbete. 

• Angereds lokala Stadsutvecklingsprogram 2019-2030. Programmet utgör 

en bra grund för hur stadsdelen vill se en framtida stadsutveckling. Fem 

centrala huvudmål är kärnan i visionen för framtiden: Minska trångboddhet 

och segregation, bygga ihop Angereds primärområden, fler arbetsplatser 

och arbetstillfällen, livfulla torg samt hållbara, trygga och jämlika 

livsmiljöer. Utöver programmet har stadsdelsnämnden även gjort en 

inventering av otrygga platser ur trafiksäkerhetspunkt i Angered. 

• Samhällsbyggnadsrådet i Angered har till uppdrag att arbeta för att 

Angered ska vara en integrerad del av Göteborg som bär sin del av stadens 

utveckling och anpassas till en hållbar utveckling: ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt. Rådet består av representanter från stadsdelsnämnden och 

tjänstepersoner från förvaltningen. 
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• Barnbokslut. Syftet med barnbokslutet är att följa upp hur barn har det i 

stadsdelen samt att få en helhetsbild och ett samlat underlag för 

prioriteringar och inriktning för stadsdelens arbete med barnkonventionen. 

• Partnerskapet. Stadsdelen Angered deltar sedan 2004 i ett nationellt 

Partnerskap för Barnets Rättigheter och för genomförande av 

barnkonvention, tillsammans med nio andra kommuner. 

• Samverkan med civilsamhället som idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Förvaltningen samverkar med civilsamhället kring IOP. Exempel på detta 

är ”Mobilisering av insatser i Hjällbo och Lövgärdet” med kostnadsfri 

spontan kvällsidrott för barn och ungdomar som sker i samarbete med 

Lövgärdesskolan, Västra Götalands Idrottsförbund och bostadsbolagen. 

Förvaltningen samverkan även med Caritas om träffpunktsliknande 

verksamhet i Hjällbo. 

• Trygg -i-Angered-arbetet. Polisen och stadsdelsförvaltningarna tar fram 

åtgärder tillsammans för att öka tryggheten. Åtgärderna bygger på en 

uppdaterad lägesbild. På så vis blir arbetet mer effektivt och vi kan lägga 

våra resurser där de behövs som mest. En framgångsfaktor i Angered är att 

trygghetsarbetet är organiserat inom socialtjänsten. 

• Medborgarkontoret svarar på frågor om kommunens verksamheter och kan 

även hjälpa till med att förklara olika beslut. 

• Feriearbeten. I Angered har alla sökande från åk-9 fått erbjudande om 

sommarjobb 2019, och i mån av plats även de som gick i åk 8. Arbetet med 

att få ut unga i sommarjobb har samordnats av stadsdelsförvaltningen. 

• Kostnadsfria lovaktiviteter. Angereds stadsdel har under fyra år erbjudit 

kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga mellan 6–15 år. 

• Folkhälsoarbetet. Att folkhälsan ska förbättras och skillnader i hälsa ska 

minska är ett av Angereds fokusområden och en del av arbete med en 

jämlik stad. Arbetet med detta berör alla förvaltningens verksamheter och 

arbetet sker inom ramen för sex strategier. 

• Hälsoteket erbjuder träning och föreläsningar. Verksamheten är 

betydelsefull vad det gäller folkhälsoarbetet. Alla aktiviteter är 

kostnadsfria och ingen anmälan krävs. Stadsdelsnämnden Angered och 

Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd har samverkat om verksamheten 

sedan 2005. 

• Folkhälsorådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 

företrädare för stadsdelsnämnd samt tjänstepersoner i 

stadsdelsförvaltningen. Rådet har till uppgift att lyfta fram nuläge och 

behovsbilder av befolkningens hälsoläge samt sprida kunskap om 

folkhälsoarbetet i Angered men även ta initiativ till nya satsningar för att 

goda livsvillkor och en god hälsa ska uppnås. 

• Demokratiarbetet och demokratiambassadörer. Arbetet med 

demokratistärkande insatser är ett brett arbete som innefattar delaktighet, 

dialog och att skapa möjligheter för medborgarna att påverka. Projektet 

Demokrati i Angered anordnar workshops och dialogmöten mellan 

invånare och förvaltningens tjänstepersoner. Projektet har bland annat 

genomfört demokratiskolan Camp Demokrati och Familjeakademin som 

syftar till att fånga upp familjer långt utanför arbetsmarknaden och som 

riskerar att hamna i utanförskap. Demokratiambassadörer är ute på gator 

och torg inför allmänna val och informerar om vikten av att rösta. 

• Stöd till föreningar. Föreningsbidraget i Angered skapar gynnsamma 

förutsättningar för de lokala föreningarna att bedriva en mer varierad och 

tillgänglig verksamhet än vad de annars skulle ha resurser till. 

• Interreligiösa rådet. Syftet med rådet är bland annat bidra till ökad 
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förståelse och respekt mellan religiösa traditioner och över 

religionsgränserna. Rådet ska även bidra till ett fungerande samarbete vid 

social oro, kriser och katastrofer samt sprida kunskap om församlingarnas 

arbete och kommunens uppdrag. Rådets uppdrag är också att anordna 

dialogmöten för församlingar i Angered och vara ett forum för dialog, 

förståelse och samverkan. 

• Medborgarpanelen är ett sätt för medborgarna att engagera sig i olika 

aktuella och sociala frågor i stadsdelen. Det är också ett sätt för stadsdelens 

lokala politiker att få reda på vad ett antal medborgare tycker i en viss 

fråga. 

3.6 Kultur 

Hur arbetar verksamheten med effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

idag?  

• Utbudet inom kulturskolan har förändrats för att nå fler och större grupper. 

Kortare kurser erbjuds och loven används för att nå fler med kulturskolans 

verksamhet. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser verksamheten framåt? 

• Bemanning och lokaler, Kulturskolan och Grundskoleförvaltningen. Idag 

samutnyttjar inte kulturskola, fritid och grundskola sina hyrda ytor på bästa 

sätt. 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna 

• Kulturskolan ska vara aktiv under lov 

3.7 Fritid 

Hur arbetar verksamheten med effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

idag?  

• Organisering inom fritidsverksamheten i syfte att omhänderta 

gemensamma frågor och personalhantering effektivare. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser verksamheten framåt? 

• Bemanning och lokaler, Kulturskolan och Grundskoleförvaltningen. Idag 

samutnyttjar inte kulturskola, fritid och grundskola sina hyrda ytor på bästa 

sätt. 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna 

• GUTS är en mötesplats för tjejer och transpersoner från 13–20 år. Målet 

med verksamheten är att vara en mötesplats där man får till sig ny kunskap 

och enpowerment. En möjlighet att skapa ett socialt nätverk tillsammans 

och stärkas både individuellt och som grupp vilket möjliggör större makt 

att påverka och vara delaktig i samhället. 

• GIA (Gays In Angered) är en fritidsgård för tjejer och transpersoner. Syftet 
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är att vara ett andningshål där ungdomarna kunna slappna av, vara sig 

själva och släppa den skam och skuld de ofta bär på. 

• ”Unga påverkar” arbetar för att öka barns och ungas inflytande. Vilket görs 

på olika sätt, till exempel genom dialogmöten, aktiviteter, evenemang mm. 

• ”Unga stadsutvecklare” består av sex ungdomar som möts kontinuerligt för 

att diskutera aktuella stadsutvecklingsfrågor i Angered. 

• Lokalvård som ett första ingångsjobb 

• Bra geografisk spridning av mötesplatserna 

3.8 Måltidsverksamhet 

3.9 Lokalvård 

Nämndens medskick inför ny nämndorganisation gällande angelägna 

metoder/arbetsformer och verksamheter att värna 

• Lokalvård som ett första ingångsjobb 

3.10 Fastighetsservice 

3.11 Övrigt 

Hur arbetar verksamheten med effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

idag?  

• LEAN-inspirerad budgetuppföljning. Förvaltningen arbetar med lean-

inspirerad budgetuppföljning. Det innebär att tydligt visualisera 

förvaltningens olika resultat och åtgärdsplaner. 

• LEAN-baserat omställningsarbete. Modellen att tydligt visualisera 

omställningsarbetsprocessen samt att personer i omställning söker nytt 

arbete på heltid med stöd av en aktiv coach. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser verksamheten framåt? 

• Ökad digitalisering 

• Förbättrat inköps- och upphandlingsstöd 

• Smartare möten som inte kräver lika mycket ställtid 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 
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2 Förutsättningar 
Personalområdet 

• Hållbar arbetsmiljö. 

• Kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare. 

• Kompetensväxling. 

Utvecklingen inom välfärdssektorn medför behov av annan kompetens. 

Målgruppernas behov förändrats successivt. Digitaliseringen är en 

möjliggörare som kräver förändrat arbetssätt. 

•  Göteborgs Stad behöver därför utveckla sina förutsättningar för och arbeta 

med kompetensväxling på ett mer systematiskt sätt. 

Bostäder och lokalförsörjning  

• Skillnaden mellan lokalförvaltningens roll/ansvar när det gäller fastigheter 

i egen regi eller hos annan aktör. 

• Bostadsförsörjning för hushåll med särskilda behov. Bristen på bostäder 

leder till ökade kostnader för förvaltningarna. 

• Ökade ekonomiska risker som bolag och förvaltningar behöver ha 

beredskap och hantera: 

- Förändrad hantering av Lokalbanken. 

- Evakueringskostnaderna går fullt ut till förvaltningarna. 

- Lagen om valfrihetssystem (LOV) medför ekonomiska risker gällande 

tomma lägenheter/fastigheter. Eftersatt underhåll och renoveringar drar ned 

attraktiviteten. 

- Hyresmodellen har förändrats när det gäller utjämning mellan kostnader 

för nya och äldre lokaler. 

Digitalisering 

• En möjliggörande förutsättning för att hantera välfärdsuppdraget. 

• Behöver anpassas till efterfrågade behov inom verksamheterna. 

Riskbedömning inför 2021 

Stadsdelsnämndens riskbedömning från den 4 februari 2020 

• Ny nämndorganisation 2021. 

• Kompetensförsörjning 

- Arbetsmiljö. 

- Ökad personalomsättning. 

• Hemtjänsten. 

• Ekonomi i balans. 

• Pågående samhällsbyggnadsprojekt påverkar tillgänglighet och folkhälsa. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

• Hållbar arbetsmiljö. 

• Kompetensförsörjning 

• Vägar till egen försörjning 

- Avgörande för den enskilde och kostnadsutvecklingen. 

- Tuffare arbetsmarknad utifrån låg konjunktur. 

• Bostadsbrist 

- Tillgång till bostäder nyckelfaktor för enskilda. 

- Ny målgrupp utan övrig social problematik (strukturell bostadsbrist). 

• Effektiv och rättssäker verksamhet i en tid av förändring. 

• Kommunala ansvaret och uppdraget förändras när statliga myndigheter 

förändrar arbetssätt. 

• Behov av bra samverkan/samarbete utifrån målgruppen mellan olika 

förvaltningar inom Göteborgs Stad samt andra aktörer. 

3.2 Funktionshinder 

• Hållbar arbetsmiljö. 

• Kompetensförsörjning. 

• Effektiv och rättssäker verksamhet i tider av förändring. 

• Bostadsbristen 

- Tillgången till bostäder nyckelfaktor för enskilda. 

- Planering, utbyggnad och kvalitet inom boende med särskilt stöd (BmSS) 

behöver säkerställas. 

• Daglig verksamhet 

- Fortsatt arbete utifrån förändrade planeringsförutsättningar då Lag om 

valfrihet (LOV) har införts. 

• Kommunala ansvaret och uppdraget förändras när statliga myndigheter 

förändrar arbetssätt. 

• Behov av bra samverkan/samarbete utifrån målgruppen mellan olika 

förvaltningar inom Göteborgs Stad samt andra aktörer. 

3.3 Äldreomsorg 

Övergripande 

• Hållbar arbetsmiljö. 

• Kompetensförsörjning. 

• Konkurrenskraftig som arbetsgivare. 

• Utmaningar med framtidens demografi. 

• Ökat fokus på digitalisering och förebyggande. 

• Vilken servicenivå har Göteborgs Stad råd med? 

• Behov av bra samverkan mellan olika förvaltningar inom Göteborgs Stad 
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samt andra aktörer. 

Hemtjänsten 

• Olika beslut påverkar förutsättningarna.  

• Ersättningsmodellen förändrades maj 2019 för beviljad till utförd tid.  

• Övergången till utförd tid har inneburit ökat fokus på uppföljning och 

kontroll samt en ökad administration.  

• Arbetsmiljö. 

Planering inför Lag om valfrihetssystem (LOV) inom äldreboende 

• Tidplanen är snäv med anledning av ny nämndorganisation 2021. 

• Föreslagen ersättningsmodellen medför ekonomisk utmaning och 

differentiering behövs av ersättningsmodellen för att säkerställa olika 

målgruppers behov. 

• Behov av förändrad ekonomistyrning mellan kommande Äldrenämnd och 

Lokalförvaltningen/lokalsekretariatet för att bidra till snabba och effektiva 

processer gällande avveckling av lokaler samt renoveringar. 

3.4 Hälso- och sjukvård 

• Svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor. 

• Behov av bra samverkan/samarbete utifrån målgruppen mellan olika 

förvaltningar inom Göteborgs Stad samt andra aktörer som exempelvis 

Västra Götalandsregionen. 

  

3.5 Kultur 

• Behov av stärkt samverkan/samarbete för att nå medborgare med utländsk 

bakgrund och funktionsvariation. 

3.6 Fritid 

• Behov av stärkt samverkan/samarbete för att nå medborgare med utländsk 

bakgrund och funktionsvariation. 

• Fortsätta arbetet utifrån Göteborgs Stads plan för fritidsverksamhet utifrån 

fokusområden: 

- Ungas delaktighet och inflytande 

- Ungas lärande och utveckling 

- Samverkan för att ge unga fler möjligheter 

- Ungas tillgång till hela staden som arena 
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4 Yttrande från 
stadsdelsnämnden 

4.1 Yttrande från Socialdemokraterna 

Yttrande angående Verksamhetsnominering inför budget 2021–2023 

Det är dags att sätta välfärden först. Trots att välfärdens utförarled - den första 

linjen - kännetecknas av pressad arbetsmiljö, skriande personalbrist och svår 

underfinansiering har den styrande minoriteten valt att bedriva en synnerlig 

olämplig nedskärnings- och privatiseringspolitik. I högerstyrets budget för 2020 

räknas inte de fulla kostnaderna för löneökningar upp, opreciserade sparbeting 

placeras slumpmässigt ut över stadens verksamheter och marknadsexperimenten 

tilltar i såväl antal som styrka. Byråkrati och administration tillåts fortsätta växa, 

men personal i den första linjens välfärd anses övertalig. Budgeten skär som mest 

där behoven är som störst. Konsekvenserna blev exakt som vi socialdemokrater 

varnade för: Kvaliteten för medborgarna, villkoren för personalen och 

förutsättningarna för välfärden har försämrats väsentligt. Göteborg har inte råd med 

fler marknadsexperiment, nedskärningar och felprioriteringar.Socialdemokraterna 

ser det som fördelaktigt att staden har fått en samlad process för 

verksamhetsnomineringar. Detta enhetliga förfarandesätt ger nämnden en möjlighet 

att nominera in de mest angelägna av åtgärder till den centrala budgetprocessen, 

och i bästa fall i bred enighet. Givet den pågående krisen – som drabbar Göteborg 

såväl ekonomiskt som socialt – är det särskilt viktigt att verksamhetens behov, inte 

ideologiska käpphästar, är ledande för nämndens samtliga 

verksamhetsnomineringar. Vi hoppas att alla partier delar ambitionen om att hålla 

verksamhetsnomineringarna få till antalet, förankrade i fakta och enligt tydliga 

prioriteringsordningar. Enighet och samförstånd har sällan varit så viktigt som just 

nu. Vi ser särskilt positivt på att personalområden som hållbar arbetsmiljö, 

kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare samt kompetensväxling 

lyfts. 

Vi vill betona vikten av att sätta välfärdsfrågor främst, och ser med oro t ex på 

nedmonteringen av daglig verksamhet samt införandet av LOV. Som 

förtroendevalda har vi ett ansvar att lyssna till medborgarnas legitima krav på de 

välfärdstjänster som nämnden utför. 

Slutligen vill vi tillägga att verksamhetsnomineringarna bör ses som ett första steg. 

Vi förutsätter att högerstyrets representanter i nämnden är lyhörda för att, inom 

ramen för sina partiers budgetprocess, fortsatt lyfta angelägna frågor och viktiga 

åtgärder för nämndens verksamhet – och särskilt i takt med den ekonomiska 

krisens utveckling. 

4.2 Yttrande från Fi, Mp och V 

Yttrande gällande Verksamhetsnominering inför budget 2021-2023  

SDN har tvingats genomföra stora neddragningar inom våra verksamheter för att få 

en budget i balans. Vi rödgrönrosa vill se ett jämlikt, jämställt och hållbart 
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Göteborg med en stark välfärd. Att inför 2021 lägga förslag på sänkt ambitionsnivå 

och/eller ytterligare effektiviseringar är inte möjligt. För att bedriva en välfärd med 

kvalité krävs en välfinansierad budget med tillräcklig personal och bemanning. Det 

är viktigt att kompensera för pris- och löneindex för att skapa en hållbar ekonomisk 

situation. 

Vi lämnar över våra befintliga verksamheter till de nya nämnderna. Många av våra 

verksamheter är unika för Centrum, utvecklade utifrån de speciella behov och 

utifrån den karaktär vårt område består av. Det blir viktigt för de nya nämnderna att 

ta tillvara på den lokala prägeln även i fortsättningen. 

Vi vill särskilt lyfta och peka på fortsatt stora behov och utveckling av främjande 

arbete. I sviterna av Corona blir det extra viktigt att se till personalen och 

förutsättningar för återhämtning. 

Vi vill: 

1. Att översända att ”ge full kostnadsökningskompensation” som 

verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Ekonomi) 

2. Att översända att ”ta fram arbetstidsinovationer i nära samarbete med de fackliga 

organisationerna” som verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Personal) 

3. Att översända att ”införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt skall följas upp och 

konsekvenserna utredas” som verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. 

(Personal) 

4. Att översända att ”öka bemanningen för att skapa en bättre arbetsmiljö särskilt 

inom äldreomsorgen” som verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. 

(Personal) (Äldreomsorg) 

5. Att översända att ”LOV inom daglig verksamhet avskaffas” som 

verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Funktionsrätt) 

6. Att översända att ”personer inom daglig verksamhet ges möjlighet till fyra 

veckor där de får habiliteringsersättning utan att behöva närvara” som 

verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Funktionsrätt) 

7. Att översända att ”vräkningsförebyggande arbete ska utvecklas för att inga 

barnfamiljer ska behöva vräkas från sina bostäder” som verksamhetsnominering till 

Kommunstyrelsen. (Individ och Familjeomsorg) 

8. Att översända att ”avbryta införandet av särskild motprestation för 

försörjningsstöd” som verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Individ och 

Familjeomsorg) 

9. Att översända att ”personal inom äldreomsorgen ska utbildas i normmedvetet 

arbetssätt” som verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Äldreomsorg) 

10. Att översända att ”LOV inom hemtjänsten ska avskaffas” som 

verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Äldreomsorg) 

11. Att översända att ”avbryta inskaffandet av LOV inom äldreboende” som 

verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Äldreomsorg) 

12. Att översända att ”bevara Actionpark och verksamheten som bedrivs där” som 

verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Samhälle Kultur) 

13. Att översända att ”bevara och utveckla det generationsöverskridande arbetet” 
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som verksamhetsnominering till Kommunstyrelsen. (Samhälle Kultur) 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 
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2 Förutsättningar 
För att verksamhetnomineringen ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är 

verksamhetsområdena uppdelade efter nu känd kommande organisering av 

nämnder. Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av 

stadsledningskontoret utan biläggas i sin helhet till Förutsättningar för budget 

2021-2023 för Göteborgs Stad.  

Implementering av Barnkonventionen 

Verksamheterna behöver aktivt arbeta för att leva upp till barnkonventionen som 

den 1 januari 2020 blev svensk lag, och som förtydligar att ett barnrättsbaserat 

synsätt ska tillämpas och beaktas i beslutsprocessen i alla ärenden som innefattar 

barn. Detta är en viktig fråga för de nya nämnderna att säkra. 

Ny nämndorganisation 2021 

Att stadsdelarna läggs ned vid årsskiftet och övergår till nya fackförvaltningar 

kommer att få stor påverkan, även om det i dagsläget inte går att bedöma hur eller i 

vilken omfattning. På sikt kan förändringen möjliggöra samordningsvinster. Under 

2021 bedöms det dock troligt att kraft och fokus kommer att behöva läggas på att 

hålla igång verksamheter och processer på ett sådant sätt att stadens invånare och 

brukare påverkas så lite som möjligt. 

Samverkan måste säkras i den nya organisationen så att verksamheterna inte blir 

isolerade i olika facknämnder, utan arbetar för och tillsammans med dem vi är till 

för. 

För individ- och familjeomsorg och funktionshinder riskerar den upparbetade 

samverkan som idag finns, då verksamhetsområdena ligger under samma 

organisation, att försämras. Det kan innebära konsekvenser för personer som 

behöver stöd och kompetens från båda verksamhetsområdena, särskilt personer 

inom socialpsykiatri samt barn, unga och deras familjer. 

Stöd till personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvården kommer att 

organiseras under olika nämnder. Det är viktigt att säkra att även personer med 

funktionsnedsättning får de insatser de har rätt till och att verksamheterna inom 

funktionsnedsättning får stöd från den kommunala hälso- och sjukvården. 

Det upparbetade arbetet som idag finns i form av samverkan inom ramen för 

samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) behöver fortsätta samordnas 

för att möta behoven hos barn, unga och deras familjer . 

I dagens organisation är fritid och kultur organiserade under samma nämnd och det 

framgångsrika arbetet som görs idag för barn och ungas rätt till fritid riskerar att 

försämras. Kulturskolan arbetar idag på skolorna för att bredda verksamheten, som 

en aktör i skolan som arena och är en del av fritidsverksamheten för många barn 

och unga. 

Måltid, lokalvård och vaktmästeri kommer att organiseras inom befintliga och nya 

förvaltningar från 2021. Det kommer innebära färre och större organisationer för 

intern service verksamheter och möjliggör större volymer och effekter utifrån 

samnyttjan. En möjlighet är ökad likvärdighet i staden. 

Införandet av nya facknämnder skapar förutsättningar för såväl mer storskaliga 
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verksamheter, som mer specialinriktade verksamheter/personalgrupper utifrån 

invånarnas och brukarnas aktuella behov. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Bostadsbrist ger strukturell hemlöshet 

Stadens bostadsbrist leder till strukturell hemlöshet samt behov av kostsamma och 

tillfälliga boendelösningar från socialtjänsten. För ekonomisk effektivitet följer 

verksamheten stadens nya rutin för nödbistånd. Strukturella åtgärder inom den 

generella bostadsförsörjningen behövs för att möta behovet av bostäder. 

Digitalisering  

Satsning inom digitalisering möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande samt 

ökad tillgänglighet för den enskilde. En effektivisering sker till exempel i många 

fall när möten hålls digitalt och tidsåtgången för resor till och från mötesplatser 

minskar. 

Försörjningsstöd är först ut med en delvis automatiserad handläggningsprocess. 

Detta kan leda till en minskad bemanning på sikt, även om en sådan utveckling inte 

bedöms trolig till år 2021. Behovet av handläggare kommer alltid att kvarstå inom 

vissa delar av processen. 

Vikten av förebyggande arbete  

För att leva upp till den nya socialtjänstlagen som med stor sannolikhet kommer 

lägga större fokus på tidiga insatser krävs en förstärkning av budgeten för det 

förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen. 

Ambitionssänkning inom det förebyggande arbetet är förenade med risker för såväl 

individ som ekonomi. Förebyggande insatser inom socialtjänsten syftar till att 

minska riskutsatthet och att förhindra ökade kostnader för placeringar och köpt 

vård längre fram. Det handlar till exempel om att bedriva ett 

vräkningsförebyggande arbete för att förhindra bostadslöshet, samt om möjligheten 

att utveckla tidiga åtgärder och insatser för barn, unga och deras familjer. 

Förebyggande insatser ökar också möjligheterna att skapa en mer jämlik stad. 

3.2 Funktionshinder 

Kompetensförsörjning 

Införandet av nya fackförvaltningar år 2021 möjliggör ökad kraft i 

kompetenssatsningar samt inriktningar i kompetens för att möta framförallt 

komplexa behov. Verksamheten möter fortsatt stora utmaningar med att rekrytera 

och behålla kompetent personal i vissa utförarverksamheter, vilket får negativ 

inverkan för såväl individ som arbetsmiljö. För att möta behoven på ett effektivt 

sätt är det viktigt att fokusera på bemanningsplanering- och optimering, 

kombinationstjänster samt att bemanningsfrågorna knyts nära kärnverksamheten. 

Daglig verksamhet 

Införandet av nya fackförvaltningar möjliggör effektivisering genom större enheter. 
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Införandet av lagen om valfrihet (LOV) har förutom valfrihet för många brukare 

också inneburit en ökad ekonomisk effektivitet. Utbudet för personer med 

komplexa behov och problemskapande beteende har däremot inte ökat. Staden har 

påtagliga svårigheter att erbjuda daglig verksamhet för dessa personer och även 

utbudet av privata utförare för denna målgrupp är litet. Utbudet för denna målgrupp 

måste därför skyndsamt utvecklas. 

Digitalisering och välfärdsteknik 

Satsning inom digitalisering och på välfärdsteknik möjliggör ett mer effektivt 

resursutnyttjande samt ökad tillgänglighet för den enskilde. En effektivisering sker 

till exempel i många fall när möten hålls digitalt och tidsåtgången för resor till och 

från mötesplatser minskar. 

Med rätt verktyg såsom smarta telefoner i verksamheten kan medarbetare ge stöd 

och service på flera sätt, och samtidigt stödja brukare i att använda all den 

välfärdsteknik som finns i smarta telefoner. 

Kostnader för obetalda avgifter och hyror 

Verksamheten behöver i högre utsträckning säkra intäkter som i dagsläget faller 

bort i form av obetalda avgifter och hyresfakturor. Oklarheter kring ansvar och 

tillvägagångssätt när boende inte betalar hyra behöver redas ut. 

Vid nyproduktion kan produktionskostnaden medföra höga kostnader i form av 

höga hyror som brukare inte klarar av att betala, och där kommunen får stå för 

högre del av hyreskostnaden. 

3.3 Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Optimerad bemanning under hela dygnet 

Verksamhet som bemannas dygnet runt behöver säkerställa en optimerad 

bemanning och arbetsledning under dygnets alla timmar. En del i detta är att hitta 

effektiva former för bemanning som omfattar hela den kommande 

fackförvaltningen under obekväm arbetstid. Denna typ av dygnet runt öppen 

bemanningsenhet med arbetsledning innebär ekonomiska 

effektiviseringsmöjligheter såväl som bättre arbetsmiljö. 

Kompetensförsörjning 

Verksamheten har stora rekryteringsutmaningar vad gäller sjuksköterskor. Detta 

ställer krav på att kommande fackförvaltning fortsätter arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare och samordnar rekrytering av sjuksköterskor över staden. 

Digitalisering och välfärdsteknik 

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik innebär stora möjligheter men kan 

också innebära ekonomiska risker om inte arbetssätt och finansieringsmodeller 

samtidigt ses över. Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom 

äldreomsorgen som kommer att vara helt avgörande för att hantera den 

demografiska utvecklingen med allt fler med stora behov av vård och omsorg samt 

allt färre medarbetare som söker sig till vård och omsorg. 

Ett prioriterat område är trygghetslarm på äldreboenden, där verksamheten ser stor 

potential och ekonomiska stordriftsfördelar i att införa enhetliga system och avtal. 

Trygghetslarm finns som standard vid stadens samtliga äldreboenden och 
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uppskattningen är att runt 40–50 procent av trygghetslarmen bör bytas ut inom 

kort. 

Strategisk planering för att säkerställa ändamålsenliga platser i äldreboende 

Det finns en risk för överetablering av platser i samband med införandet av LOV. 

Detta ökar behovet av en sammanhängande process med en övergripande strategisk 

lokalplanering för att säkerställa ändamålsenliga platser, utifrån såväl ett 

ekonomiskt som kvalitativt perspektiv. Införandet av valfrihetssystem enligt LOV 

inom äldreboende planeras till 1 april 2021. Enligt utredningen inför LOV för 

äldreboende kan staden ha tillgång till nästan 800 fler lägenheter än behovet 2023. 

För att minska den ekonomiska risken behöver stadsdelsnämnderna och den nya 

nämnden förbereda för ett effektivare samarbete med lokalnämnden och 

lokalsekretariatet, som ligger under kommunstyrelsen. 

Staden behöver en ändrad ekonomistyrningsmodell mellan den nya nämnden, 

lokalnämnden och lokalsekretariatet. Nuvarande ekonomistyrning lägger hela 

kostnadsansvaret för avveckling och renovering av äldreboende på 

stadsdelsnämnderna. Detta innebär ekonomisk belastning för den nya nämnden. 

Införande av valfrihetssystem kräver en snabb och effektiv process vid avveckling 

av lokaler och renoveringar. 

Den nya nämnden behöver kunna anpassa bemanningen och stänga enheter 

eftersom ersättningsmodellen i LOV äldreboende bygger på att ersättning för tom 

lägenhet utgår sju dygn från uppsägningsdatum till dess att ny hyresgäst flyttar in. 

Hospice 

Göteborgs Stad hanterar hospice som en hälso- och sjukvårdsfråga. I de flesta 

grannkommuner ansöker den enskilde om hospiceplats som en insats enligt 

socialtjänstlagen (SoL). En fördjupad kartläggning och utredning behövs gällande 

staden åtagande, kostnader och riktlinjer. 

Matlyft - måltidsverksamhet inom äldreomsorgen 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att 

arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen samt bidra till att 

maten har ett bra näringsinnehåll och är aptitlig. Detta kräver att kunskap och 

kompetens inom måltid och nutrition säkras. Måltidsutvecklare med kompetens 

inom kostvetenskap och nutrition kan ge förslag på implementering av ett matlyft 

där såväl mat som måltidssituation belyses. 

Tillgång till dietist behöver särskilt belysas då Västra Götalandsregionen har 

uppdraget att förse även kommunen med dietistkompetens när det gäller behov av 

nutritionsomhändertagande för enskild brukare eller konsultation för vårdpersonal. 

3.4 Arbete kopplat till befolkningsansvaret 

Viktigt att befolkningsansvaret omhändertas 

Stadsdelsnämnderna har i nuvarande nämndorganisation ett befolkningsansvar. I 

stadens kommande organisering från år 2021 behöver nedanstående områden kring 

det lokala perspektivet säkras och ansvarsfrågan klargöras. 

• Folkhälsoarbetet som har sin grund i folkhälsoavtal som skrivs mellan 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. 
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• Trygghetsarbetet som görs i samverkan med polisen och är en viktig 

förutsättning för det lokala arbetet i att skapa en trygg stad. 

• Det lokala perspektivet i stadsutvecklingen och medborgarnas möjligheter 

att vara med tidigt i dialog kring detaljplaner. 

• Arbete med lokal kunskapsbas behöver fortsätta användas för att värna det 

sociala perspektivet i stadsutveckling. 

• Områdesarbetet på Lindholmen, där 5000-6000 elever dagligen går i 

skolan, i samverkan med polisen, utbildningsförvaltningen och social 

resursförvaltning. 

Samordning av FCA och SSPF  

Införandet av nya fackförvaltningar bör medföra en översyn av hur det 

familjecentrerade arbetssättet (FCA) och samarbetet mellan skola, socialtjänst, 

polis, fritid (SSPF) organiseras och samordnas i staden på bästa sätt. Detta för att 

möjliggöra potentiella samordningsvinster. 

Mänskliga rättigheter 

Att mänskliga rättigheter genomsyrar stadens verksamheter är viktigt för att föra 

demokratiarbetet framåt. Risk finns att detta arbete tappas bort i en ny organisation 

och därför är ansvarsfrågan viktig att klargöra inför att de nya fackförvaltningarna 

träder i kraft. En ambitionshöjning bör därtill möjliggöras för att i högre 

utsträckning säkra stadens rättighetsarbete. 

3.5 Kultur 

Kulturskolans breddning 

Kulturskolan befinner sig i ett utvecklingsskede där breddningen innebär att möta 

så många som möjligt och att verksamheten bygger på delaktighet och 

medskapande från barn och unga i sin egen utveckling. 

Kulturskolan medverkar i skolan som arena och bidrar genom det till meningsfull 

fritid. Fortsatt arbete kring skolan som arena och den samverkan som krävs 

behöver säkras i ny organisering av nämnder. 

Kulturarenor 

Flunsåsparken är en Lundby-unik kulturarena och ansvarsfrågan behöver säkras i 

den kommande nämndorganisationen. 

Resursnämndsuppdraget att etablera ett av stadens fem kulturhus på Backaplan är 

nu i förstudieskedet. Det bör säkras en budget för det fortsatta arbetet så att inget 

går förlorat i den process som pågått sedan 1986. Lundby stadsdelsnämnd har 

uppdraget men utan riktad budget sedan 2019. Idag avsätter stadsdelen resurser 

motsvarande en heltidstjänst utav egna medel för ändamålet. 

3.6 Fritid 

Fritid är förebyggande arbete 

Fritidsverksamheten är förebyggande arbete och samverkan med skolan är viktigt. 

Fritidsverksamheten behöver möta ungdomar där de är. Skolan som arena är ett 
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arbetssätt, som dessutom innebär högre utnyttjande av lokaler. 

Ett gott förebyggande arbete skapar stora ekonomiska och mänskliga värden för 

varje investerad krona. När stadsdelsnämnderna upphör och verksamheterna tas 

över av facknämnder 2021 är det därför viktigt att de goda exemplen på 

förebyggande satsningarna på unga runt om i staden tas tillvara, och att det 

förebyggande arbetet är något som staden i framtiden investerar i och utvecklar. 

Ungdomssatsningen 

Ungdomssatsningen finns på fem ställen i staden och har hittills varit 

resursnämndsuppdrag. I utredning om ny nämndorganisation i staden finns 

resursnämndsuppdrag inte med och därför behöver framtida organisering beslutas 

om. 

3.7 Intern service 

Utvecklingsområden att hålla fast vid  

Inom området är det samverkan mellan befintliga och nya förvaltningarna, minskat 

matsvinn, avfall och el-effektivisering viktiga frågor att hålla fast vid i stadens 

kommande organisation. 

3.8 Lokalförsörjning 

Bostadsbrist för personer med funktionsnedsättning 

Det är stor brist på bostäder för personer med funktionsnedsättningar. De närmaste 

tio åren behöver staden expandera antalet BmSS med 750 lägenheter. 

Bedömningen är att den planerade utbyggnaden inte kommer att täcka behoven 

under den kommande planperioden. Det är av stor vikt att staden vidtar åtgärder för 

att säkerställa produktionen av BmSS så att den kommer i nivå med behovet. 

Utöver det krävs fortsatt inflöde av lägenheter som upplåts med kommunala 

kontrakt, bland annat genom F100 som är ett åtagande från fastighetsägare att via 

fastighetskontoret erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som 

är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd 

som upplåts med kommunalt kontrakt. 

Behov av effektiv lokalförsörjningsprocess 

Stadsdelsnämnderna har inga befogenheter att avyttra fastigheter och lokaler och 

därför ökar den ekonomiska risken. Det kan leda till att nödvändiga lokal- och 

verksamhetsanpassningar skjuts på framtiden. Staden behöver ha en tydlig och 

tidseffektiv process för att hantera fastigheter och lokaler som staden inte har 

användning för. 

Lokalnämnden har ett mer långtgående ansvar ur ett beställarperspektiv när det 

gäller lokaler som staden själva äger, i förhållande till lokaler som hyrs in. För att 

minska fördyrande kostnader då kompletteringar görs i efterhand bör 

lokalnämnden ha samma ansvar även vid inhyrning. 

Ekonomiska risker lokalförsörjning 

Lokalnämnden har tidigare finansierat ersättningslokaler under om- och 
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tillbyggnad i egenägda fastigheter. Från 2020 får stadsdelsnämnden finansiera både 

evakuering och de tillkommande kostnaderna för ersättningslokaler. Detta riskerar 

leda till att underhåll och verksamhetsanpassningar inte genomförs trots att behov 

finns. Den kommande renoveringen av Byalagsgatans äldreboende kommer att 

omfattas av förändringen. Det innebär att det tillkommer kostnad för 

evakueringslokalerna utöver lokalkostnad för äldreboendet på motsvarande 6,7 mkr 

(2019 års nivå). 

Då valfrihetssystem införs inom flera verksamhetsområden ökar risk för 

nämnderna att stå med tomma lägenheter och fastigheter. För att minska risken för 

överkapacitet och tomgångskostnader behöver ansvarsfördelningen och styrningen 

av lokalförsörjningen utvecklas för att uppnå effektivare processer i staden. Det är 

av stor vikt att processen kring avveckling blir kostnadseffektiv. 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 
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2 Förutsättningar 
Stadsledningskontoret beskriver i sina anvisningar att verksamhetsnomineringen 

bör handla om den egna nämndens uppdrag och ska förhålla sig till lagstiftad 

verksamhet, nämndens reglemente och budget. För att verksamhetsnomineringen 

ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är en förutsättning att nämnden är 

precis i sin input till kommunstyrelsen och att verksamhetsområdena är uppdelade 

efter nu känd kommande organisering av nämnder. 

Göteborgs stad står inför betydande utmaningar med avseende på finansiering och 

kompetensförsörjning. Det innebär att budgetarbetet framåt behöver adressera 

frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka 

förutsättningarna att göra detta behöver respektive nämnd bidra med att föreslå hur 

det kan ske. Respektive nämnd behöver även beskriva hur nämnden arbetar med 

effektiviseringar idag och vilka möjligheter till effektivisering nämnden ser framåt. 

I verksamhetsnomineringen bör nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års 

budget kring nämndens uppdrag framgå. 

För stadsdelsnämnderna och social resursnämnd är det av särskild vikt att 

verksamhetsnomineringen tar sikte på den kommande nämndorganisationen och 

särskilt värderar vilka förändrings- och effektiviseringsmöjligheter detta innebär. 

Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret 

utan biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs 

stad. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Tidigt förebyggande och öppenvård i egenregi 

En öppenvård i egen regi skapar förutsättningar för att säkra det förebyggande 

arbetet och möjliggör mer kostnadseffektiva öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 

Kostnader för köpt extern vård inom barn- och ungdomsområdet kvarstår på en 

relativt hög nivå inom sektorn. Vissa individplaceringar medför höga kostnader i 

jämförelse om stödet skulle kunna ges i mer öppna former. Tidig och förebyggande 

öppenvård är en strategi för att minska kostnader för köpt vård, och ligger i linje 

med stadens långsiktiga inköpsstrategi för verksamheterna samt stödjer arbetet för 

en mer jämlik stad. 

Arbete för fler personer i egen försörjning 

Fortsätta att utveckla arbetssätt, metodik och säkerställa följsamhet med riktlinjer i 

syfte att få fler personer med försörjningsstöd att närma sig arbetsmarknaden och ta 

sig ur bidragsberoende. Sektorn ska tillsammans med samverkansparters så som 

nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) och 

Samordningsförbundet (SF) vidareutveckla arbetet med adekvata insatser som 

anpassas till hela målgruppen för personer med försörjningsstöd för att öka 

möjligheterna till egen försörjning. Det nya samarbetsprojektet förväntas starta upp 

i april månad. Det evidensbaserade metodmässiga arbetet fortsätter via Supported 

employment arbetet med Individual Placement and Support (IPS). 

Insatser för personer med samsjuklighet 

Inom vuxenområdet, som ansvarar för personer med en missbruks- och 

beroendeproblematik samt psykisk ohälsa, behöver insatser utvecklas tillsammans 

med Västra Götalandsregionen för att personer med samsjuklighet ska få adekvata 

och integrerade insatser. Staden och regionen genomförde 2018 en gemensam 

revision och lyfte då fram att även om förutsättningar finns för samverkan på ett 

övergripande plan i form av samverkansorganisation, överenskommelse, mål och 

ledningssystem, så saknas lokala anpassningar i verksamheterna som ger konkret 

vägledning i det dagliga arbetet. Dokumentation, uppföljning och analyser av 

samverkan bör ske mer systematiskt. 

Bostadsbrist för sociala målgrupper 

Stadens brist på bostad för särskilda grupper leder till hemlöshet för enskilda 

personer, kostsamma och tillfälliga boendelösningar och minskad självständighet 

för brukare. En kommun har alltid det yttersta ansvaret för att de personer som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det behövs både 

individuella insatser och strukturella åtgärder inom den generella 

bostadsförsörjningen för att möta behovet av bostäder i staden, såväl för särskilda 

grupper som för befolkningen i stort. Även inom detta område satsas det på en 

evidensbaserad metod; bostad först. 

3.2 Funktionshinder 

Förbättrad infrastruktur för digitalisering 

Satsning inom digitalisering och välfärdsteknologi för effektivt resursutnyttjande 
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samt ökad trygghet, integritet och delaktighet för den enskilde. För att möjliggöra 

digitaliseringen behövs infrastruktur avseende Wifi så att alla verksamheter har 

tillgång till detta. Med rätt verktyg såsom smarta telefoner i verksamheten kan 

medarbetare ge stöd och service på fler sätt och samtidigt stötta brukare att 

använda sig av all den välfärdsteknik som finns i smarta telefoner. 

Förstärkt styrning mot evidensbaserade metoder 

Kunskapen om insatsers och metoders effekter utvecklas löpande samtidigt som det 

är en stor utmaning att kompetensförsörja inom området. Med rätt kompetens, 

insats och metod blir effekterna för de staden är till för bättre och mer varaktiga 

samtidigt som fler blir självständiga och kan klara sig bättre utan stöd. 

Tillsammans med stadsdelsförvaltning Centrum bedriver stadsdelsförvaltningen 

Majorna-Linné den så kallade Utförarskolan med syfte att öka kompetensen inom 

området hos medarbetare. 

Optimerad bemanning 

Schemaläggning utifrån verksamhetens behov och att resurspass planeras ut i andra 

verksamheter utifrån särskild framtagen utvecklingsplan. Handlingsplanen 

innehåller aktiviteter så som att förtydliga arbetssättet i annonsering av nya tjänster, 

utbilda befintliga medarbetare, fördjupad dialog med fackligt förtroendevalda, 

kontinuerlig uppföljning med bland annat övertidsmätning per enhet. 

3.3 Äldreomsorg 

Välfärdsteknik 

Verksamhetens arbete för att öka antalet trygghetskameror över staden behöver 

fortsätta, bland annat genom uppsökande verksamhet och information till av HR 

enligt gällandeprocess över staden så att en god rekryteringsprocess kan 

upprätthållas. 

Samverkan Lokalförvaltningen 

Ett effektivare samarbete med Lokalförvaltningen är nödvändig i syfte att 

upprätthålla en skälig standard för de äldreboenden som är lokaliserade i 

stadsdelen. Svaleboskogens äldreboende, Annedals äldreboende och Gråbergets 

äldreboende tillhör stadens äldre bestånd vilket speglar behovet av underhåll och 

reparationer. Även Lotsens äldreboende, som drivs som entreprenad i Attendos 

regi, har omfattande renoveringsbehov. 

Det finns en risk för överetablering av SÄBO-platser i samband med införandet av 

LOV. Detta ökar behovet av en sammanhängande process med en övergripande 

strategisk lokalplanering för att säkerställa ändamålsenliga SÄBO-platser, utifrån 

såväl ett ekonomiskt som kvalitativt perspektiv. Staden behöver förbereda för en 

ändrad ekonomistyrningsmodell mellan den nya fackförvaltningen och 

Lokalförvaltningen/Lokasekretariatet. 

3.4 Hälso- och sjukvård 

Fortsatta insatser för stärkt samverkan 

Den effektivare utskrivningen från sjukhus med kortare vårdtider innebär att 

patienter kommer hem med mer omfattande hälso-och sjukvårdsbehov än tidigare 

vilket förutsätter rätt kompetens hos personalen. Verksamheten behöver därför 

fortsätta arbeta för en stärkt samverkan kring utskrivningsklara patienter såväl 

internt som externt samt utveckla identifierade förbättringsområden i syfte att 
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skapa förutsättningar för en trygg hemgång. 

En samordnad bemanningsenhet 

Rörligheten bland sjuksköterskor är fortsatt stor vilket försvårar verksamhternas 

rekryteringsläge i hela staden. För att upprätthålla patientsäkerheten har Hälso- och 

sjukvårdsverksamheten i Majorna-Linné stundtals fått anlita bemanningsföretag. 

En samordnad bemanningsenhet som organiseras under den nya förvaltningen och 

som arbetar utifrån strategin "En väg in" skulle kunna underlätta rekrytering och 

bemanning av sjuksköterskor för stadens äldreomsorg. 

3.5 Arbete kopplat till befolkningsansvaret 

Det geografiska område som i dag tillhör Stadsdelsnämnden Majorna-Linné är den 

befolkningsmässigt största i Göteborg. Andelen av befolkningen som är i arbetsför 

ålder är högre än övriga Göteborg samtidigt som befolkningen har en relativt hög 

utbildningsnivå och en relativt låg andel med utländsk bakgrund. Den 

genomsnittliga inkomsten är dessutom något högre än genomsnittet för staden. 

Befolkningen i Majorna-Linné är därför en viktig resurs i stadens utmaning med att 

upprätthålla en hög grad av sysselsättning för att på så sätt säkerställa en tillräcklig 

bemanning i välfärdstjänsterna och ett tillräckligt skatteunderlag. 

Samtidigt påvisar befolkningsprognosen för staden att antalet äldre i 

stadsdelsområdet ökar samtidigt som grupper i arbetsför ålder minskar något. Detta 

påvisar den finansiella och kompetensförsörjande utmaningen som kommer att 

uppstå även i Majorna-Linnéområdet med lägre skatteintäkter och långsiktigt större 

behov av stöd till äldre. 

Att stödja personer till egenförsörjning har varit i fokus för stadsdelsnämnden 

under lång tid och kommer vara en fortsatt viktig fråga utifrån individens- och 

samhällsekonomiskt perspektiv. Personer som idag står utanför arbetsmarknaden är 

viktiga att få i sysselsättning, särskild i de verksamheter som riktar sig till en allt 

växande äldre befolkningsgrupp. 

3.6 Kultur 

Fortsatt fokus på verksamhetens grunduppdrag 

Väsentligt är att säkerställa att stadens kulturskolor tillsammans ges förutsättningar 

att fortsatt erbjuda aktiviteter och sammanhang som stimulerar barn och unga till 

social och personlig utveckling på sin fritid. Verksamheten ska vara tillgänglig för 

alla och genom lärande erbjuda en grund för goda livsval och därmed bidra till 

stadens förebyggande och främjande arbete. 

3.7 Fritid 

Fortsatt fokus på verksamhetens grunduppdrag 

Fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter och mötesplatser för barn och unga på 

deras fritid. Genom att erbjuda aktiviteter och sammanhang som utgår från 

målgruppens egna initiativ och delaktighet kan verksamheten bidra till personlig 

och social utveckling. Verksamheten ska fortsatt vara tillgänglig för alla och 

genom lärande erbjuda en grund för goda livsval och därmed bidra till stadens 
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förebyggande och främjande arbete. 

Utveckla utbudet så att resurserna når fler 

Övergången till den nya nämndorganisationen kan möjliggöra en fortsatt 

utveckling av hur stadens samlade resurser används för att nå så många barn och 

ungdomar som möjligt. Den SDF-gemensamma Fritidsplanen skulle, om den 

antogs som ett Fritidsprogram för Göteborgs Stad, kunna bidra till en sådan 

utveckling. På liknande sättskulle en mer samordnad samverkan inom ramen för 

det befintliga resursnämndsuppdraget "Ungdomssatsningen" kunna möjliggöra en 

mer behovsanpassadverksamhet med bättre samutnyttjande av spetskompetenser, 

med effekt att ungas rörlighet över staden ökar i och med att befintliga arenor kan 

användas av alla, oavsett lokal hemhörighet. 

Nyttja fritids kompetens 

Samtidigt finns ekonomiska risker med att organisera stadens frivilliga 

fritidsverksamhettillsammans med lagstadgad socialtjänstverksamhet. Det blir 

därför viktigt att säkerställa riktad resurstilldelning och att se över hur främjande, 

generella insatser kan prioriteras. Inom fritid finns också kunskap och erfarenhet av 

samverkan med civilsamhället som kan nyttjas för att finna nya möjligheter till 

kvalitetshöjande och kostnadseffektiva insatser inom IFO-området. 

På liknande sätt skulle fritids framtagna kvalitetsmått för att mäta "meningsfull 

fritid" kunna användas för att tillsammans med IFO utveckla och systematisera så 

kallade sociala bokslut. Närheten till frågor som Trygg i, folkhälsa, MR och 

stadsutveckling skulle kunna nyttjas till att ge fritid ett större ansvar inom 

befolkningsansvaret i samverkan med övriga professioner. Genom ett nära 

samarbete med IFO-verksamheten ökar möjligheten att nå dess målgrupper med 

information om vilka generella aktiviteter som fritidsverksamheten erbjuder. 

3.8 Måltidsverksamhet 

Framtida förvaltningsunika tjänstedeklarationer 

Verksamheten kommer framöver att organiseras inom respektive central nämnd 

vilket stärker möjligheten till målgruppsanpassning. Genom att skapa 

förvaltningsunika tjänstedeklarationer som löpande utvärderas och utvecklas 

tillsammans med beställande kunder ökar förutsättningarna för en ökad 

kundnöjdhet. 

Väsentliga fokusområden 

Ökade krav på specialkost, exempelvis allergier samt anpassad kost ger 

verksamheten ökade kostnader. Här har verksamheten en utmaning att hitta 

arbetsformer för att tillgodose dessa behov inom ram samt det nära samarbete med 

grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen. 

Vid en eventuellt ytterligare minskad ram för verksamheten riskerar de miljömål 

som finns enligt budgetskrivning att minska i uppfyllandegrad, exempelvis i andel 

ekologiska livsmedel. 

Vikarieförsörjning vid korttidsfrånvaro är just nu en av de största utmaningar som 

verksamheten står inför och innebär ett verksamheten dagligen får 

arbetatillsammans med bemanningsenheten för att säkra vikarietillsättningen i 

verksamheten.Det är därför av yttersta vikt att möjligheten till ett nära samarbete 

med en bemanningsenhet säkerställs även framgent. 
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3.9 Lokalvård 

Framtida förvaltningsunika tjänstedeklarationer 

Verksamheten kommer framöver att organiseras inom respektive central nämnd 

vilket stärker möjligheten till målgruppsanpassning. Genom att skapa 

förvaltningsunika tjänstedeklarationer som löpande utvärderas och utvecklas 

tillsammans med beställande kunder ökar förutsättningarna för en ökad 

kundnöjdhet. 

Väsentliga fokusområden 

Verksamheten har med anledning av minskad budgetram anpassat upprättade 

servicedeklarationer och avtal med externa utförare i syfte att klargöra 

ansvarsområden och kostnadsansvar vid eventuella frånsteg från upprättat avtal. På 

så sätt minskas risken för felaktigt utförda tjänster och obudgeterade kostnader. 

Förvaltningen tillämpar med start från i år efterfakturering för externa utförda 

städtjänster. 

I Majorna-Linné genomför verksamheten löpande utbildnings- och 

kompetenshöjande insatser i enlighet med Göteborgs Stad lokalvårdsutbildning, 

viket behöver fortgå och samordnas i de nya organisationerna. På så sätt kan 

städmetoder och materialanvändning kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Detta 

stärker förutsättningarna att nå miljömålen i budgeten, exempelvis nyttjandegraden 

av andel miljömärkta kemikalier. 

Vikarieförsörjning vid korttidsfrånvaro är just nu en av de största utmaningar som 

verksamheten står inför och innebär ett verksamheten dagligen får arbeta 

tillsammans med bemanningsenheten för att säkra vikarietillsättningen i 

verksamheten. Det är därför av yttersta vikt att möjligheten till ett nära samarbete 

med en bemanningsenhet säkerställs även framgent. 

3.10 Fastighetsservice 

Framtida förvaltningsunika tjänstedeklarationer 

Verksamheten kommer framöver att organiseras inom respektive central nämnd 

vilket stärker möjligheten till målgruppsanpassning. Genom att skapa 

förvaltningsunika tjänstedeklarationer som löpande utvärderas och utvecklas 

tillsammans med beställande kunder ökar förutsättningarna för en ökad 

kundnöjdhet. 

Väsentliga fokusområden 

Verksamhetsområdet för vaktmästeri i Majorna-Linné ska under året införa ett nytt 

felanmälningssystem. Syftet är att förenkla felanmälan för beställarverksamheterna 

samt ge ett tydligare uppdrag till vaktmästarna. Lösningar likt denna bör med 

fördel överföras och vidareutvecklas inom de nya organisationerna. 

Verksamheten bör framöver nyttja digitalisering som ett sätt att effektivisera 

verksamheten, exempelvis genom digital felanmälan och samordning av 

beställningar. 

3.11 Övrigt 

Bemanningsekonomi  

I enlighet med anvisning från stadsledningskontoret har förvaltningen påbörjat en 
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översyn av bemanningsprocessen. Syftet är att stärka samt tydliggöra förväntan, 

ansvar och förutsättningar för såväl medarbetare som verksamheter. Genom att i 

större utsträckning arbeta med samplanering kan bemanningen optimeras och 

kostnaderna för övertid och fyllnadstid minska. Förvaltningen har identifierat ett 

antal aktiviteter som ska prioriteras under 2020: 

• öka tydligheten i uppdragsbeskrivningar och annonser 

• stärka möjligheten till introduktion och intern kompetensutveckling 

• stärka stödet till berörda chefer i syfte att säkra ledning och styrning 

• stärka kopplingen mellan resurspass, löneöversyn och stadens 

förhållningssätt 

• fördjupa dialogen med fackliga förtroendevalda 

Lokaler och underhåll  

Staden behöver säkerställa en tydlig, kostnads- och tidseffektiv, process för att 

hantera fastigheter och lokaler som staden inte har användning av. I och med att 

stadsdelarna från och med 2020 ska ta hela kostnaden för lokaler som inte längre 

behövs, även för lokaler som lämnats till lokalbanken för flera år sedan, ökar de 

ekonomiska riskerna för staden. 

Det finns även en risk att de nya reglerna, då varje nämnd själva får finansiera både 

evakuering och tillkommande kostnader för ersättningslokaler, leder till att 

underhåll och verksamhetsanpassningar inte genomförs trots att behov finns. Den 

nya hyresmodellen som fullt ut bygger på självkostnadsprincipen innebär en 

förändrad förutsättning jämfört med tidigare. 

När det gäller inhyrning av lokaler vore det ur verksamhetens perspektiv önskvärt 

om Lokalförvaltningen tar samma ansvar ur ett beställarperspektiv, oavsett om det 

är en fastighet som ägs av staden eller av en privat fastighetsägare. 

I Majorna-Linné arbetar förvaltningen sedan tidigare utifrån en lokal lägesrapport 

som sammanfattar verksamheternas behov av expansion, avveckling och 

förändringar avseende lokaler på kort och medellång sikt. Rapporten sammanställer 

en översiktlig beskrivning av tomma lokaler där förvaltningen har kostnader för 

outnyttjade lokaler eller där detta sker inom perioden. Rapporten belyser också den 

planerade nybyggnationen som är aktuell i stadsdelen. 

IT och digitalisering  

Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar. För brukarna kan 

digitalisering och välfärdsteknik innebära ökad delaktighet och självständighet. För 

verksamheten kan den innebära effektiviseringar och kostnadsminskningar, om vi 

samtidigt ser över våra arbetssätt och finansieringsmodeller. 

I syfte att säkerställa kostnadskontroll över förvaltningens kostnader och budget på 

IT-området arbetar förvaltningen strategiskt utifrån en lokalt framtagen plan. 

Planen möjliggör för förvaltningen att prioritera IT-satsningar i relation till dem vi 

är till för och att minimera risker för oegentligheter och förtroendeskor. Genom att 

kartlägga behov, se över licenstillgång samt inventera och uppgradera befintlig 

utrustning har förvaltningens haft en relativt låg kostnadsutveckling. Detta har 

också inneburit att elektronikavfallet inom förvaltningen minskat. 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

 



  Bilaga 1 

            Verksamhetsnominering_L_D_M_C 

 

 

• Beslut 
• Nämnden översänder verksamhetnominering till kommunstyrelsen för att 

bifogas Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs stad. 

• Omedelbar justering i det fall nämndens beslut sker i slutet av april 

månad. 

• Inledning  
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna 

verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen ska 

överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 

stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 

budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

• Förutsättningar 
Verksamhetsnomineringen bör handla om den egna nämndens uppdrag och 

förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente och budget. För att 

verksamhetsnomineringen ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är en 

förutsättning att nämnden är precis i sin input till kommunstyrelsen och att 

verksamhetsområdena är uppdelade efter nu känd kommande organisering av 

nämnder. 

Göteborgs stad står inför betydande utmaningar med avseende på finansiering 

och kompetensförsörjning. Det innebär att budgetarbetet framåt behöver 

adressera frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka 

förutsättningarna att göra detta behöver respektive nämnd bidra med att föreslå 

hur det kan ske. Respektive nämnd behöver även beskriva hur nämnden arbetar 

med effektiviseringar idag och vilka möjligheter till effektivisering nämnden ser 

framåt. I verksamhetsnomineringen bör nya förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget kring nämndens uppdrag framgå. 

För stadsdelsnämnderna och social resursnämnd är det av särskild vikt att 

verksamhetsnomineringen tar sikte på den kommande nämndorganisationen och 

särskilt värderar vilka förändrings- och effektiviseringsmöjligheter detta innebär. 

Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret 

utan biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs 

stad. 
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• Verksamhetsområden 

• Individ- och familjeomsorg 

• Barn och unga 

Nämnden har under mandatperioden arbetat strategiskt för att få till en hög 

rättssäkerhet och att alla placerade barn följs upp. Under de senaste åren har 

bostadsmarknaden förändrats vilket påverkar de placerade barnen när de blir 18 

år. Dessutom har staden gemensamt definierat vad aktiv bostadssökande är och 

vilka krav som ställs på vuxna i bostadssökande. Det är viktigt att arbetet med att 

förbereda placerade barn för den kommande bostadsmarknaden. 

Arbetet med ungdomar som missbrukar alkohol och narkotika behöver utvecklas, 

den kommande nämnden behöver börja använda evidensbaserade strukturerade 

intervjuar för att göra bättre bedömningar och följa upp insatserna. Då staden 

redan betalar för verksamhetsprogram för ADAD intervjuer bör dessa användas.  

• Vuxenenheten 

Vuxenenheten på Norra Hisingen har under flera år varit ledande i Göteborg i 

arbetet med strukturerade evidensbaserade intervjuer. Det är viktigt att Norra 

Hisingens arbete får fortgå i de nya nämnderna och bli modell för hur staden ska 

arbete. Det bra arbetet Norra Hisingen gör med ASI intervjuer behöver göras i 

hela Göteborg och kompletteras med UBÅT:s uppföljningar för att få bättre 

utvärderingsinstrument i missbruksvården. 

Hemlösheten och bostadsbristen blir ett allt större problem, det är viktigt att 

socialtjänsten fokuserar på sina målgrupper i arbetet med bostadslösheten så att 

inte socialtjänsten blir en alternativ bostadsmarknad. Fokus i bostadslösheten 

måste fortsatt vara att individer löser bostad på egen hand då alla former av 

insatser från socialtjänsten aldrig är riktiga hyreskontrakt utan insatser som man 

kan bli av med. För att människor ska få en trygg bas behöver de få egna 

hyreskontakt, socialtjänsten måste fortsätta att utveckla arbetet med 

vräkningsförebyggande insatser för att förhindra att personer blir hemlösa.  

• Försörjningsstöd 

Med den svikande konjunkturen och med de ekonomiska eftergivningarna av 

Covid-19 riskerar kostnaderna för försörjningsstöd att öka. Staden måste ta ett 

helhetsgrepp om försörjningsstödet och fokusera försörjningsstödets resurser på 

sina primära målgrupper. Grupper som bara i behov av kortvarigt försörjningsstöd 

behöver arbetsförmedlingen ta ett större ansvar för at de ska komma i arbete. På 

samma sätt måste sjukvården ta ansvar för att behandla de som är sjukskriva och 

går på försörjningsstöd och de med nedsatt arbetsförmåga måste snabbare får 

ersättning från Försäkringskassan. Fokus på att alla myndigheter gör sin del och 

att varje person får hjälp från rätt instans måste vara vägledande i arbetet.  

Norra Hisingens försörjningsstöd har under de senaste åren arbetat med den 

evidensbaserade metoden IPS, det är viktigt att denna metoden får fortgå i den 
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nya organisationen.  

• Funktionshinder 
”Den ovillkorliga principen om alla människors lika värde förändras inte av en 

funktionsnedsättning. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt barn och unga 

liksom möjligheten för personer med funktionsnedsättning att vara förälder.”1  

Det behöver säkerställas att tillräckligt många BmSS finns och är i gott skick, så att 

de som har behovet kan tilldelas dessa. Vi står inför stort behov av renovering av 

våra BMSS samt att bygga ut IT. Genom att bygga ut IT kan personal och boende 

använda teknisk utrustning på ett mera effektivt sätt men även som ett 

hjälpmedel och stöd i det vardagliga arbetet. Kostnaden för renovering och 

utbyggnaden ska inte komma som en engångskostnad på ett år utan det ska vara 

möjligt att lägga det som en investering. 

Utredda funktionsnedsättningar ska vara väldokumenterade och på ett enkelt 

sätt, efter medgivande, kunna kommuniceras mellan olika organisationer och 

aktörer och det är endast vid medicinsk förändring som ny utredning ska göras.   

Vi har idag en kö till vissa dagliga verksamheter, genom att tillämpa Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) blir det möjligt att välja mellan olika utförare av daglig 

verksamhet. Det kommer innebära att möjligheterna för den enskilde att välja 

stärks att mångfalden och kvaliteten ökar samt att köer försvinner.  

De senaste åren har inneburit att tolkningen av LSS har förändrats och att flera 

partier nu arbetar för att förmå regeringen att återställa LSS till vad det var tänkt 

som från början. Det är viktigt att i Budgetarbetet ta med och ta höjd för de 

förändringar som kan komma inom detta område.  

• Äldreomsorg 
Trotts införandet av LOV finns inga alternativ i hemtjänsten i Norra Hisingen. 

Norra Hisingen är den stadsdel som är närmast att hålla sig till LOV pengen och 

det med bibehållen hög kvalitet. Under 2021 måste arbetet med att ingen 

hemtjänst ligger över LOV pengen att intensifieras. Staden behöver även se över 

villkoren och hur hemtjänsten styrs då det är få privata alternativ som finns i 

stadsdelen.  

Årets Covid-19 kris visar på hur stor del och integrerad del äldreomsorgen är i 

sjukvården. En krisplan för att säkra utrustning till äldreomsorgen i framtida kriser 

behöver tas fram.  

För de äldre som inte själva kan ombesörja hemstädning får detta på bistånd till 

en skälig nivå enligt socialtjänstlagen. En översyn på vem som utför stödet 

behöver göras för att frigöra omsorgspersonal. En informationskampanj behöver 

göras så att äldre blir informerade att hemtjänstens städning endast är till en 

skälig nivå och inte till en god nivå för att förhindra klagomål och besvikelse. En 

 
1 Taget ur Budget för Göteborgs stad 2020 
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staden översyn bör dessutom ske om hemstädning går att lösa på annat sätt tex 

genom städföretag så är det grund för avslag.  

Det behöver finnas ett incitament för att den enskilda själv ska dra ner 

hemtjänsttimmarna när behovet inte längre finns, idag blir verksamheterna 

svårplanerade när all tid måste läggas ut och personal planeras för men när 

enskilda personer kontinuerligt avbokar hemtjänsten. Samtidigt behöver 

omprövning av beviljad tid följas upp fortare och tätare. Hemtjänsten har svårt att 

planera sin verksamhet när mellan 9-13% tackar nej till hjälpen vid dörren.  

Idag utförs allt mer tillsyn på natten via trygghetskameror, detta behöver även 

erbjudas vid tillsyn på dagen, tex via skype, andra appar, telefonsamtal med mer.  

Ett planeringsproblem är att de flesta i hemtjänsten vill ha insatserna vid samma 

tillfälle på dygnet vilket skapar arbetstoppar. Den kommande äldrenämnden 

behöver se över möjligheten till att ge omsorgstagarna ekonomiska incitament att 

välja insatser på mindre attraktiva tider för att jämna ut arbetsbelastningen för 

personalen.  

Teknikutvecklingen går snabbt inom Äldreomsorgen och många effektiviseringar 

blir möjliga. Staden behöver utvärdera och kontinuerligt se över arbetssätt och 

hur de kan effektiviseras genom teknik. Saker som nu är genomförbara är 

madrasser som vänder de äldre, smarta klockor som kan hålla koll på puls, 

blodtryck och varna vid fall. Dessutom kan de vara bra verktyg för att lokalisera en 

person som vandrat iväg och inte återkommer. Allt detta och mycket mer finns 

idag och Äldreomsorgen behöver integrera den nya tekniken för att förbättra 

omvårdnaden.  

Ledtiderna mellan de boende i särskilda boenden behöver minska. Hyreslagen och 

socialtjänstlagen går inte riktigt ihop och vägar för att minska ledtiderna behöver 

tas fram. Detta skulle exempelvis kunna ske genom incitament till den boende 

eller dennes anhöriga för att i förhand gå med på att de kvarvarande ägodelarna i 

boendet får magasineras och boendet snarast tilldelas till en ny boende. Samtidigt 

är det viktigt att det utformas och sköts på ett bra och respektfullt sätt. 

En planering behöver göras för vilka effekter införandet av LOV på särskilda 

boenden får och att en sådan förändring också innebär en faktiskt ökad valfrihet 

för den enskilda med flera olika utförare.  

• Hälso- och sjukvård 
Det är viktigt att planera och ta hänsyn till införandet av taxa inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

• Arbete kopplat till befolkningsansvaret 
När stadsdelarna försvinner är det viktigt att staden tar hand om det 

befolkningsansvar som stadsdelarna haft.  
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En av de uppdragen har varit medborgardialog. Norra Hisingen har under året bytt 

modell från att ha öppna förmöten till att ha tema dialoger om ämnen som 

medborgarna uppfattar som relevanta. Teamet behöver då inte följa 

nämndansvaret utan andra nämnder som berörs av teamet bjuds in så att 

medborgardialogen kan ske utifrån medborgarens intresse och vid ett samlat 

tillfälle. Detta arbetssätt behöver staden ta med sig och titta närmare på inför den 

nya nämndorganisationen 2021.  

Möjligheten till digital medborgardialog behöver ses över för att fler ska bli 

involverade och ge möjlighet till alla de som inte har möjlighet att vara med i 

medborgardialoger.  

• Kultur 
Norra Hisingen arbetar för att skapa ett gemensamt programutbud för hela 

stadsdelen, då det viktiga inte är vem som utför och för vem aktiviteten är till för 

utan att den finns. När stadsdelarna lägga ner är det viktigt att Staden samlar allt 

kulturutbud på en plats och marknadsför denna så att medborgarna enkelt ska få 

en överblick vad som finns att göra och kunna delta.  

• Fritid 
Stadsdelen har under de senaste åren omorganiserat sin fritidsverksamhet och 

gått ifrån dropp in verksamhet till förmån av planerade aktiviteter. Det är viktig 

att denna strategi fortgår att ha planerade aktiviteter ges personalen bättre 

möjlighet att styra processerna i verksamheten till att bli stärkande för individen.  

Ett sätt att ytterligare utveckla verksamheten vore att arbeta mer med 

civilsamhället och göra det lätt för andra att göra en social insats i vår verksamhet 

men även för att slussa ut personer från vår verksamhet till det ordinarie utbudet 

av fritidsaktiviteter som civilsamhället står för.  

• Måltidsverksamhet 
Stadsdelarna är en stor producent av mat för olika verksamheter. I den 

kommande översynen bör även behovet av kommunal mattillverkning ses över 

och om det går att driva i andra former så som intra eller entreprenad. Det är 

även viktigt att när staden gör mat i egen regi se till faktisk miljöpåverkan av 

maten och när det är bäst välja närproducerat, samtidigt som den gastronomisk 

kvalité behöver tillgodoses. 

• Lokalvård 
Lokalvården behöver ses över för att se om det går att upphandla på den privata 

marknaden. 

• Fastighetsservice 
Staden är stora fastighetsägare och verksamheterna hyr fastigheterna från 

staden. Verksamheten hyr inte fastigheterna på marknadsmässiga grunder vilket 

medför att stadsdelarna och i framtiden andra nämnder kan bli sittande på stora 
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hyresbestånd med lokaler som inte längre är användbara. Det är inte möjligt att 

varje verksamhet bygger upp fastighetsservice och fokuserar på att hyra ut gamla 

lokaler. Det måste bli möjligt för verksamheterna att hyra de lokaler som passar 

deras verksamhet bäst. Staden gemensamt måste istället bygga upp en 

verksamhet som produktutvecklare, hyr eller säljer av fastigheter som staden inte 

har nytta av.  

Vi behöver samutnyttja lokaler på ett bättre sätt, därför behöver det finnas större 

ekonomiskt incitament för att öka samutnyttjandet.   

Det bör finnas ett ekonomiskt incitament hos den som ansvarar för lokaler att 

antingen hyra ut alternativt att sälja lokalen. Idag bär någon annan nämnd 

kostnaden, men kan inte påverka uthyrning eller försäljning.  

Vid planering av nya skolor, förskolor eller andra kommunala byggnader bör man 

alltid utreda om möjlighet finns att bygga en byggnad för samnyttjande. Entré till 

tex matsal, aula eller andra utrymmen skulle kunna ske från en neutral plats utan 

att passera genom verksamhetens övriga lokaler. Detta möjliggör nyttjandet av 

lokaler även då verksamheten är stängd. Verksamhetens säkerhetsaspekter 

behöver beaktas tidigt i planeringen. 

Vid behov av om- eller nybyggnation behöver ett större övergripande planering 

göras, inte bara geografiskt utan också över tid. Det bör redan vid byggande av en 

lokal planeras för framtida om- eller nybyggnationer och hur man då hanterar ev. 

evakuering och annat som påverkar både kostnad och kvalité på verksamhet. 

En bättre och kontinuerlig renovering av bostäder behöver ske. Detta skall inte 

bara ske när övrig verksamhet uppnår bättre resultat än budgeterat och ’extra’ 

pengar finns. Det är viktigt att sprida dessa kostnader över tid och ständigt hålla 

ett gott skick, inte bara för de boendes/brukares trivsel utan också för att minska 

framtida underhållskostnader och minska renoveringsbehoven över tid. 

 

• Övrigt 
Inom alla stadsdelens verksamheter finns stora behov av kompetent personal. En 

stor framtida utmaning är att säkra kompetensförsörjningen. Det handlar 

karriärsprogram, internutbildningar, planera verksamheten så att rätt kompetens 

gör rätt sak och hitta andra yrkesgrupper som kan ta över vissa arbetsuppgifter, 

för att avlasta arbetsuppgifter från yrken där det råder brist. Personal som vill 

vidareutbilda sig eller fördjupa sin kompetens bör kunna ha den möjligheten 

parallellt med sitt arbete. Göteborg stad ska ha en positiv attityd för utbildning 

och kompetensutveckling hos sina medarbetare.   

En avgörande faktor för en lyckad verksamhet är närvarande, tydliga och lyhörda 

ledare, chefer. Att staden ser över hur många medarbetare en ledare/chef har 
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under sig bör prioriteras. En verksamhet kan tillåta något fler medan andra 

verksamheter behöver färre anställda per chef. En ledare/chef bör ges 

kontinuerlig möjlighet att utvecklas och växa i sin roll för att möta verksamhetens 

och medarbetarnas behov.  

Digitalisering är dyrt och kan med fördel läggas som investering istället för 

driftkostnad.  

Som finskt förvaltningsområdet ställer det högre krav på Staden att fler personer 

som arbetar i de olika verksamheter också kan kommunicera på finska. Man kan 

på olika sätt stimulera personer att våga ta upp ett språk som de kanske inte har 

pratat på länge genom att till exempel ge extra lönetillägg, detta kan då också 

påverka hur lätt det är att rekrytera nya människor med en finsk bakgrund. För 

vårdpersonal ges kurser i vård och det borde också vara möjligt att staden ger 

kurser i finska språket. Vi vet att oftast är det modersmålet som människor 

behåller långt upp i åldern medan det senast inlärda språket försvinner först. I 

Norra Hisingen har vi många sverigefinnar som kommer att ha ett stort behov av 

att kunna kommunicera på finska. 

Just nu pågår en översyn av hela Socialtjänstlagen, då den berör alla 

verksamhetsområden som Norra Hisingen idag arbetar med är det viktigt att 

kommande budget följer regeringens arbete med översynen och ser vilka 

konsekvenser den kan få för de kommande nämnderna som tar över stadsdelens 

uppgifter.  

• Samhällsbyggnad 
Det är viktigt att staden planeras, byggs och underhålls utifrån hela stadens behov 

och förutsättningar och inte en ”centrum”- och fastlandsfokuserad utveckling. 

Norra Hisingen är ytterst beroende av att den framtida samhällsplaneringen görs 

med en ”närhet” och lokalt perspektiv/insikt. En frånvarande samhällsbyggnad 

kan leda till förvärrande samhällssituationer. Områden som varit eller är utsatta 

behöver få ett centralt fokus och inte hamna i skuggan av stadens centrum eller 

andra områden som kan vara mer populära att bo i eller diskutera 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 
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2 Förutsättningar 
Verksamhetsnomineringen bör handla om den egna nämndens uppdrag och 

förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente och budget. För att 

verksamhetsnomineringen ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är en 

förutsättning att nämnden är precis i sin input till kommunstyrelsen och att 

verksamhetsområdena är uppdelade efter nu känd kommande organisering av 

nämnder. 

Göteborgs stad står inför betydande utmaningar med avseende på finansiering och 

kompetensförsörjning. Det innebär att budgetarbetet framåt behöver adressera 

frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka 

förutsättningarna att göra detta behöver respektive nämnd bidra med att föreslå hur 

det kan ske. Respektive nämnd behöver även beskriva hur nämnden arbetar med 

effektiviseringar idag och vilka möjligheter till effektivisering nämnden ser framåt. 

I verksamhetsnomineringen bör nya förutsättningar, i förhållande till 2020 års 

budget kring nämndens uppdrag framgå. 

För stadsdelsnämnderna och social resursnämnd är det av särskild vikt att 

verksamhetsnomineringen tar sikte på den kommande nämndorganisationen och 

särskilt värderar vilka förändrings- och effektiviseringsmöjligheter detta innebär. 

Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret 

utan biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs 

stad. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Tidiga insatser för barn och familjer i samverkan med andra aktörer  

För att undvika stora kostnader längre fram är det viktigt att värna det 

förebyggande arbetet inom socialtjänsten och att sätta in insatser tidigt. Det handlar 

bland annat om att socialtjänsten har möjlighet att behålla och utveckla tidiga 

åtgärder och insatser för barn och unga och deras föräldrar, genom ett 

familjecentrerat arbetssätt. Det ökar också möjligheterna för att skapa en mer 

jämlik stad. 

Insatserna kan ske i form av öppen socialtjänst både när det gäller biståndsbeslut, 

serviceinsatser och uppsökande socialtjänst, och syftar till att minska riskutsatthet 

och att förhindra ökade kostnader av placeringar och vårdbehov längre fram, vilket 

ligger i linje med det sektorn tror att kommande förslag till ny socialtjänstlag 

kommer att innebära. 

Insatser för att minska beroendet av försörjningsstöd 

Det är viktigt att de aktörer som har ett ansvar för arbetslösa och sjukskrivna (dvs. 

AF och FK) tar sitt ansvar och att staden arbetar inom den organisation vi har med 

NAV och Samordningsförbundet. 

Inom försörjningsstödet konstateras att antalet hushåll i stadsdelen som uppbär 

försörjningsstöd har minskat kraftigt. De grupper som finns kvar har en mycket 

komplex problematik  utifrån de målgruppsanalyser som görs. Det innebär att 

socialtjänsten tillsammans med övriga aktörer som NAV och 

Samordningsförbundet behöver ha adekvata insatser för att dessa hushåll ska 

komma i egenförsörjning. Arbetet med Supported employment och IPS ses som 

verksamma för dessa målgrupper och behöver utvecklas i staden. Ett annat 

utvecklingsområde i staden är att  underlätta handläggningen av själva 

utbetalningen genom digital ansökan och beslutsstöd via AI. 

Insatser för personer med samsjuklighet och funktionsnedsättningar 

Inom vuxenområdet behöver insatser utvecklas tillsammans med främst Västra 

Götalandsregionen för att personer med samsjuklighet ska få integrerade insatser. 

Bostadsbrist och strukturell bostadslöshet 

Under 2021 kommer ett antal barnfamiljer som kommunplacerats i Göteborg att få 

avsluta sina kontrakt i genomgångslägenheter. I Västra Göteborg handlar det om 

sex familjer med totalt 25 barn. 

Bostadsbristen och den strukturella bostadslösheten där personer inte har andra 

problem än frånvaro av tryggt kontrakt innebär en otrygghet för många enskilda 

och familjer. Det innebär också en hög belastning både personellt och 

kostnadsmässigt för stadsdelen. Samverkan med de planerande förvaltningarna och 

bolagen, som har ett ansvar för ökat bostadsbyggande, är mycket viktig, liksom att 

staden verkar för att till exempel omvandla lokaler till bostäder. 
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3.2 Funktionshinder 

Utveckla utbudet för vissa målgrupper (DV) 

Inom daglig verksamhet har införandet av LOV för flera grupper förutom 

valfriheten i sig inneburit kvalitetsförstärkningar och ökad ekonomisk effektivitet. 

Utbudet för vissa målgrupper, med främst autism och problemskapande beteende 

som är resurskrävande, har däremot inte ökat och där är utbudet av privata utförare 

lågt. Den gruppens behov behöver särskilt beaktas. 

BmSS - process och kostnader 

En effektiv lokal- och förmedlingsprocess krävs för att tillgodose platsbristen. 

Produktionskostnaden för nyproduktion innebär mycket höga kostnader i form av 

bland annat höga hyror som gör att brukarna inte klarar av att betala, utan att 

kommunen får stå för högre del av hyreskostnaden. 

Digitalisering - för ökad delaktighet och självständighet 

Fortsatt arbete med digitalisering både i form av välfärdsteknik i olika former men 

även för att möjliggöra brukares delaktighet både i kommunikation och för att öka 

självständighet är en nödvändig prioritering. Nödvändiga satsningar på 

infrastruktur måste göras. 

  

3.3 Äldreomsorg 

Optimerad bemanning under dygnets alla tider 

Verksamhet som bemannas dygnet runt behöver säkerställa en optimerad 

bemanning och arbetsledning under dygnets alla timmar. En del i detta är att hitta 

effektiva former för bemanning under obekväm arbetstid, istället för att beordra in 

medarbetare som redan arbetar heltid. Denna typ av dygnet runt öppen 

bemanningsenhet med arbetsledning innebär ekonomiska 

effektiviseringsmöjligheter såväl som bättre arbetsmiljö för de medarbetare som 

redan arbetar heltid. 

Strategisk planering för att säkerställa ändamålsenliga SÄBO-platser  

Det finns en risk för överetablering av SÄBO-platser i samband med införandet av 

LOV. Detta  ökar behovet av en sammanhängande process med en övergripande 

strategisk lokalplanering för att säkerställa ändamålsenliga SÄBO-platser, utifrån 

såväl ett ekonomiskt som kvalitativt perspektiv. I den remiss som ligger från 

stadsledningskontoret föreslås LOV Äldreboende införas 1 april 2021. I 

utredningen lyfts att staden kan ha tillgång till nästan 800 fler lägenheter än 

behovet år 2023, vilket innebär ett stort ekonomiskt risktagande. För att minska 

risken behöver stadsdelarna och den nya fackförvaltningen förbereda för ett 

effektivare samarbete med Lokalförvaltningen/ Lokalsekretariatet. 

Staden behöver förbereda för en ändrad ekonomistyrningsmodellen mellan den nya 

fackförvaltningen och Lokalförvaltningen/ Lokasekretariatet. Nuvarande 

ekonomistyrning lägger hela kostnadsansvaret på stadsdelarna. Utan förberedande 

insatser, kommer detta som värsta scenario innebära kostnader uppemot 500 

miljoner per år för den nya förvaltningen. Det innebär att ett införande av LOV 

Äldreboende med nya krav och utmaningar, kräver ett omfattande 
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förberedelsearbete så att staden får en snabb och effektiv process vid avveckling av 

lokaler och renoveringar. Stadsdelarna och den nya fackförvaltningen behöver 

också förbereda för att kunna anpassa bemanningen snabbt och vid behov stänga 

enheter och äldreboenden. Det är särskilt mindre äldreboenden som är 

kostnadsdrivande 

Digital teknik 

Införande av digital teknik innebär stora möjligheter men kan också innebära 

ekonomiska risker om vi inte samtidigt ser över arbetssätt och 

finansieringsmodeller. 

Välfärdsteknik och digitala tjänster inom äldreomsorgen är ett stort 

utvecklingsområde. Detta arbete kommer vara helt avgörande för den nya 

nämndens förmåga att hantera utmaningarna inom digitalisering och utveckling av 

nya arbetssätt kopplade till den demografiska utmaningen med allt fler med stora 

behov av vård och omsorg, samt allt färre medarbetare som söker sig till vård och 

omsorg. 

Ett prioriterat område är trygghetslarm på äldreboenden, där verksamheten ser stor 

potential och ekonomiska stordriftsfördelar i att införa enhetliga system och avtal. 

Trygghetslarm finns som standard vid stadens samtliga äldreboenden och inom 

äldreomsorgen är uppskattningen att runt 40-50% av Trygghetslarmen bör bytas ut 

inom kort. 

Måltidsverksamhet inom Äldreomsorgen 

Utifrån det uppdrag stadsdelsnämnderna fått i KF Budget för 2020 att, i samverkan 

med berörda nämnder, arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom 

äldreomsorgen samt bidra till att maten har ett bra näringsinnehåll och är aptitlig, 

behöver kunskap och kompetens inom måltid och nutrition arbetas upp inom 

uppdraget med den nya äldrenämnden. Måltidsutvecklare med kompetens inom 

kostvetenskap och /eller nutrition kan utifrån en nulägesanalys och inventering ge 

förslag på implementering av ett matlyft där såväl mat som måltidssituation 

belyses. 

Förslaget om tillgång till dietist behöver särskilt belysas då Västra 

Götalandsregionen har uppdraget att förse även kommunen med dietistkompetens 

när det gäller behov av nutritionsomhändertagande för enskild brukare eller 

konsultation för vårdpersonal. 

Övrigt med koppling till befolkningsansvaret i Västra Göteborg  

Södra skärgården är ett område som behöver uppmärksammas särskilt utifrån hur 

verksamheten kan/ska bedrivas under de glesbygdsförhållanden, och särskilda 

utmaningar att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, som råder i skärgården. 

(Beskrivs även under avsnitt 3.5)  Här behövs innovativa lösningar både vad gäller 

verksamhet och rekrytering. 

Kompetensförsörjning är redan i dag en utmaning. Då fler verksamheter etablerar 

sig i stadsdelen kan det bidra till ytterligare svårigheter kring rekrytering i våra 

verksamheter. Vi ser därför ett behov av att det skapas utbildningar som är lokalt 

förankrade och nära kopplade till verkamheten. 
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3.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamheten har stora rekryteringsutmaningar vad gäller sjuksköterskor, vilket 

innebär ett fortsatt behov av differentiering av arbetsuppgifter och där andra 

yrkesgrupper så som till exempel receptarier kan vara en möjlighet. 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta bra 

samverkansformer och flöden mellan de aktörer som har ett ansvar för patienterna. 

3.5 Arbete kopplat till befolkningsansvaret 

Utmaningar att bedriva verksamhet i skärgården   

Det geografiska område som befolkningsansvaret i Västra Göteborg omfattar, 

innebär en stor utmaning när det gäller att bedriva verksamhet. Skärgården är i 

många delar att jämställa med ren glesbygd, och den problematik det innebär. Det 

handlar såväl om kostnader förknippat med att bedriva småskalig verksamhet som 

rekryteringsutmaningar och geografiska avstånd. Detta märks inte minst inom 

hemtjänsten. 

Demografi och skillnader i hälsa 

Västra Göteborg har en större andel äldre än Göteborg som helhet och gruppen från 

74-85 år förväntas öka mest under kommande år. Sett till socioekonomiska 

indikatorer kan Västra Göteborg se ut att vara en välmående stadsdel jämfört med 

andra stadsdelar. Det finns emellertid stora skillnader inom stadsdelen. I det 

geografiska området som i dag tillhör Västra Göteborg finns, förutom södra 

skärgården, även de så kallade mellanområdena Södra västkusten och Centrala 

Tynnered. Centrala Tynnered har väsentligt sämre socioekonomi jämfört med de 

andra mellanområdena och delar av Centrala Tynnered finns med på polisens lista 

över särskilt utsatta områden. 

Det lokala områdesarbetet behöver fortsatt säkras, liksom att det nya Opaltorget 

som nu tar form fylls med verksamheter som bidrar till en positiv utveckling i 

centrala Tynnered. 

Främjande och förebyggande insatser i områdesarbetet 

Områdesarbetet tillsammans med andra förvaltningar, bolag, civilsamhälle och 

privata aktörer är en framgångsfaktor för att öka tryggheten och stärka 

lokalsamhället. Det förvaltningen särskilt vill lyfta in är främjande och 

förebyggande insatser som klustras i sex olika områden 

1) Stärka invånares delaktighet; sker genom demokratiarbete för barn och unga, 

dialoger kring stadsutveckling/planarbete och trygghet och civilsamhällesdialog. 

2) Familjecentrerat arbete sker genom föräldrastödsutbildningar på generell och 

riktad nivå, utökade hembesök, föreberedande SFI/ brobyggare, läsfrämjande 

insatser och sysselsättningsskapande insatser, insatser för att förbättra 

livsstil/levnadsvanor 

3) Meningsfull fritid skapande av aktiviterer före och efter skoltid, öppna tillfällen 

för att prova aktiviteter, fritidssysselsättning för personer med funktionsvariationer. 

4) Social gemenskap/ nätverksskapande mötesplatser och volontärsverksamhet. 

5) Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete; Dialoger och åtgärder i den 
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fysiska utemiljön, stödja ökad vuxennärvaro kunskapshöjande insatser kopplat till 

våld i nära relation och hedersrelaterat våld. 

6) Miljöarbete; kunskapshöjande insatser och konkreta åtgärder på 

verksamhetsnivå. Avfallsförebyggande arbete, Cykelaktiviteter som kurser och 

cykelkök 

3.6 Kultur 

Säkra samverkan för effektivitet 

Kulturskolans verksamhet ska nå barn på deras fria tid vilket är ett grunduppdrag 

som behöver värnas vid omorganisationen. Etablerade samverkansområden är 

också resurseffektivt och behöver värnas och fortsätta utvecklas. Exempel på detta 

är gemensamma mötesplatser, samutnyttjande av skollokaler och samverkan inom 

Skola som Arena. 

Utveckla utbudet så resurserna når fler  

Omorganisationen kan möjliggöra fortsatt utveckling av hur resurser används för 

att nå så många barn som möjligt. En samlad kulturskola kan ge förutsättningar för 

att samutnyttja spetskompetenser och verksamheter inom staden. Viktiga faktorer 

för att nå barn i nya målgrupper är att på stadennivå skapa ett utbud som utgår ifrån 

de ungas intresse och se över det befintliga utbudet. Nya ämnen kan då bli aktuella 

som också har potential att kunna ta emot större elevgrupper och bedrivas mer 

flexibelt i form av både kortare och längre kurser. Idag är kulturskolan till över 

70% musikdominerat. I Västra Göteborg finns i den avgiftsbelagda delen en ojämn 

fördelning av deltagare där de flesta kommer från socioekonomiskt starkare 

bostadsområden. Som kompensation riktas den öppna verksamheten i högre grad 

till Tynnered. Det finns också utvecklingspotential gällande fortbildning och att 

utveckla lärandet till att gå mot större grupper och effektivare utnyttjade av 

undervisningstid. Detta kräver dock ett strategiskt arbete i samverkan med fackliga 

och medarbetare. 

3.7 Fritid 

Säkra samverkan för effektivitet 

Fritids verksamhet har sin grund i att skapa en rik fritid för alla unga. En viktig 

faktor för att göra detta effektivt är att verka för samverkan med andra parter både 

inom staden och externa aktörer. I Västra Göteborg finns en lång tradition och 

kompetens av samverkan med civilsamhället som ger förutsättningar för ett 

effektivt resursutnyttjande samtidigt som det bidrar till en rik fritid för de unga. 

Fortsatt utveckling av dessa arbetssätt är viktigt. 

Det arbete som pågår för att inkludera barn och unga, oavsett funktionsvariation, i 

fritids ordinarie verksamhet behöver fortsätta. 

 

Effektivt lokalutnyttjande för rik fritid och lokalt områdesarbete (t.ex. Skolan 

som arena) 

Förvaltningens lokaler står outnyttjade under en stor del av dygnet.  

Samutnyttjande av stadens egna resurser, både lokaler och personal, mellan 

förvaltningsgränser kan leda till ökad effektivitet, men det behövs ett ständigt 
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arbete för att få det att hända. Ett exempel på metod är "Skola som arena", där 

skolans lokaler tillgängliggörs för till exempel föreningsliv, kulturverksamhet och 

familjecentrerat arbete efter skoldagens slut. Genom olika aktiviteter inom ramen 

för "Skolan som arena" stärks även det lokala områdesarbetet och det 

trygghetsfrämjande arbetet i samverkan med andra aktörer. 

Flexibelt och uppsökande arbete 

I Västra Göteborg pågår under 2020 ett arbete med att utveckla arbetssätt från fasta 

öppettider på mötesplatser till att mer arbeta uppsökande och inspirerande och 

stötta unga i att själva vara medskapare i sin fritid i tex projekt eller aktiviteter. 

Detta ger effektiviseringar i form av att personalens kompetenser används bättre 

och inte är låsta i tid på samma sätt. Det möjliggörs också av att unga kan få 

tillgång till lokaler utan att personal är på plats. 

Fritids verksamheter är i stadsdelarna utformade på lite olika sätt beroende på 

lokala förutsättningar och behov och bygger mycket på lokal kännedom vilket är 

viktigt att värna. Resurser behöver riktas mot samtliga unga men behöver fortsatt 

prioritera områden där unga har minde fritidsaktiviteter och förutsättningar för 

deltagande. 

3.8 Måltidsverksamhet 

Stadsdelens måltidsverksamhet kommer i samband med omorganisationen att delas 

upp på olika förvaltningar. När det gäller måltider till äldre finns ett särskilt 

uppdrag i Kommunfullmäktiges budget för 2020, och utvecklingsområden i 

samband med bildandet av ny nämndorganisation kopplat till detta beskrivs 

ytterligare under avsnitt 3.3. 

3.9 Lokalvård 

För att säkerställa en kostnadseffektiv och kvalitativ lokalvård är det viktigt att 

arbeta in aspekter som rör lokalvård redan i planering (val av golv mm)  och i 

kontinuerligt underhåll av våra lokaler. Inför bildandet av ny nämndorganisation 

2021 är det viktigt att fortsatt arbeta för effektiva processer, med förståelse och 

kostnadsmedvetenhet i alla led och hos samtliga berörda aktörer, utifrån ett 

helhetsansvar. 

3.10 Fastighetsservice 

För att säkerställa en kostnadseffektiv och kvalitativ fastighetsservice är det viktigt 

att arbeta in aspekter som rör fastighetsservice redan i planering av våra lokaler. 

Inför bildandet av ny nämndorganisation 2021 är det viktigt att fortsatt arbeta för 

effektiva processer, med förståelse och kostnadsmedvetenhet i alla led och hos 

samtliga berörda aktörer, utifrån ett helhetsansvar. 

3.11 Övrigt 

Delaktighet och inflytande/ Demokrati  
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Det är viktigt att det arbete som bedrivs inom Ö-dialogen tas om hand och kan 

fortleva i de nya nämndorganisationerna. Södra Skärgården har särskilda 

utmaningar och förutsättningar som behöver beaktas, inte bara när det gäller den 

verksamhet som bedrivs inom SDN idag, utan även när det gäller demokrati och 

delaktighet och samverkan med de tekniska och planerande förvaltningarna. 

Även när det gäller ungdomars delaktighet och inflytande finns en väl upparbetad 

struktur med bland annat ung fritid och "Demokratidagen". 

Västra Göteborgsmodellen - Fortsätta arbeta utifrån ”Västra 

Göteborgsmodellen” i de nya förvaltningarna 

Västra Göteborgsmodellen är i mångt och mycket ett förhållningssätt, som vuxit 

fram ur förvaltningens fleråriga samverkan med civilsamhälle och näringsliv. 

Några utgångspunkter är det demografiska glappet (som innebär att färre ska 

försörja fler), synen på brukare och invånare som medskapare och att vi i den 

kommunala verksamheten skapar framtidens välfärd tillsammans med andra. 

 

Västra Göteborgsmodellen beskriver hur förvaltningen samverkar med det civila 

samhället och näringslivet och modellen består av tre steg. I steg ett tar en part 

initiativ för att samverka. I steg två samlas parterna för dialog och i steg tre gör vi 

skriftliga överenskommelser hur samarbetet ska se ut. Vårt förhållningssätt i de tre 

stegen är mycket viktigt. Att vi tar vara på varandras kompetenser, delar makten, 

vågar tänka nytt och testar oss fram till arbetsformer och upplägg är centralt för att 

vi ska lyckas i samarbetet. 

Digitalisering - möjlighet och utmaning  

Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar. För brukarna kan 

digitalisering och välfärdsteknik innebära ökad delaktighet och självständighet. För 

verksamheten kan den innebära effektiviseringar och kostnadsminskningar, om vi 

samtidigt ser över våra arbetssätt och finansieringsmodeller. Ökad digitalisering 

och AI är också en möjlighet för att möta de rekryteringsutmaningar som det 

demografiska glappet innebär. 

I samband med ökad digitalisering är det också viktigt att staden säkerställer 

vidareutbildning, samt en organisation som bidrar till att understödja en rättssäker 

implementering och effektivare administration. 

Kompetensförsörjning  

Alla verksamheter har behov av personal med rätt kompetens. Inom 

kärnverksamheten finns rekryteringsutmaningar inom ett flertal personalgrupper, 

och behov finns av särskilda utbildningssatsningar. Ett exempel är 

funktionshinderverksamheterna där det finns ett stort glapp mellan behov och 

utbud av utbildningsplatser för stödassistenter och stödpedagoger, samt 

vidareutbildningar för särskilda målgrupper. 

Lokaler och underhåll - processer 

Staden behöver säkerställa en tydlig, kostnads- och tidseffektiv, process för att 

hantera fastigheter och lokaler som staden inte har användning av. I och med att 

stadsdelarna från och med 2020 ska ta hela kostnaden för lokaler som inte längre 

behövs, även för lokaler som lämnats till lokalbanken för flera år sedan, ökar de 

ekonomiska riskerna för SDF. 

Det finns även en risk att de nya reglerna, då SDF själva får finansiera både 

evakuering och tillkommande kostnader för ersättningslokaler, leder till att 
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underhåll och verksamhetsanpassningar inte genomförs trots att behov finns. 

När det gäller inhyrning av lokaler vore det ur verksamhetens perspektiv önskvärt 

om Lokalförvaltningen tar samma ansvar ur ett beställarperspektiv, oavsett om det 

är en fastighet som ägs av staden eller av en privat fastighetsägare. 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlandas verksamhetsnomineringar följer de 

rekommendationer som Stadsledningskontoret har lämnat. 

Fokus i verksamhetsnomineringen är de förändrade förutsättningar som är kända, 

effektiviseringsmöjligheter och vilka möjligheter som finns att minska ambitionen. 

Det innebär att verksamhetsnomineringarna fokuserar på vad som bedöms rimligt 

att göra för att värna kärnverksamheten. 
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2 Förutsättningar 
Ekonomi – översikt 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) så ser konjunkturutsikterna för 

världsekonomin bräckliga ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på 

bedömningen att någon tydlig acceleration för global tillväxt inte kommer att ske i 

år. 

En låg svensk BNP-tillväxt lär innebära en allt svagare arbetsmarknad. Den 

inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen långsamt, med dämpade utsikter 

för såväl investeringar som konsumtion (både i offentlig sektor och för hushållen). 

Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms innebära en 

fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av antalet 

arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske 2020. Om den 

senaste tidens låga energipriser består finns en risk för än svagare inflation 

framöver: såväl svenska elpriser som oljepriset har nyligen visat stora nedgångar. 

Också prognosen över löneökningstakten är, på basis av den senaste statistiken, 

något nedreviderad för 2019 och 2020. 

Hur den senaste tidens spridning i välden av Covid-19, påverkar världsekonomin 

över tid är svårt att sia om men att det kommer få omfattande effekter är alldeles 

säkert.  Hela världsekonomin kommer att påverkas eftersom den är så gott som 

integrerad idag. Ekonomer tror därför att tillväxten kommer att minska i hela 

världen, men hur länge beror på omfattningen på hur Covid-19 sprids. 

Ekonomi – lokalt 

Självklart påverkas Örgryte Härlanda av en nedgång i världsekonomin. När det 

gäller försörjningsstöd är stadsdelen inte lika utsatt som andra stadsdelar i 

Göteborg. Inom Örgryte Härlanda är äldreomsorgen stor och den framtida 

utmaningen finns i kompetensförsörjningen. Historiskt blir det en mindre rörlighet 

i en lågkonjunktur och därmed kan svårigheterna att rekrytera bli en mindre 

utmaning än i dagsläget. Inom hemtjänsten är andelen brukare som endast har 

serviceinsatser ca 30% och oftast har dessa brukare inte nått taket i maxtaxan. 

Höga höjningar av taxor/avgifter kan minska efterfrågan på dessa insatser eftersom 

det blir mycket dyrare och det ska även vägas emot vad det kostar att köpa 

tjänsterna privat (RUT-tjänster). En ytterligare analys av äldreomsorgen är att i 

stadsdelen finns det många ensamboende. Där är utmaningen för verksamheten hur 

vi kan bryta ensamheten och öka gemenskapen för de äldre för att minska ångest, 

depression och andra följdsjukdomar. Detta är en stor utmaning för Göteborg och 

extra stor för Örgryte Härlanda där framtida fördelningsmodeller kommer att ha en 

inverkan på hur stor del av resurserna denna växande grupp ska erhålla av 

samhället. 

Stadsdelen Örgryte Härlanda har sedan hösten 2019 haft en positiv utveckling av 

ekonomin. Tydligare uppdrag och striktare styrning har bidraget till en god 

ekonomisk hushållning. Starten av 2020 med en stramare budget ser fortsatt positiv 

ut och uppföljning av verksamhetens nyckeltal (bemanning, volymer, sjukfrånvaro 

mm) bidrar till en ökad trygghet på att vi är på rätt väg. 

Fokus framöver är att genomföra omorganisationen och att avsluta stadsdelen med 

så lite påverkan som möjligt för brukarna och övriga kommuninvånare. Många 

stadsdelar behöver i det pågående omorganisationsarbetet ”tvätta bort” en stor del 
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av det unika och bli mer lika men ändå behålla det som är innovativt och 

välfungerande. Utmaningen för staden är att bestämma sig över vad som är värt att 

sparas och därefter fortsätta att utveckla dessa arbetssätt/metoder/verksamheter. 

HR - Nulägesanalys 

Arbetsmiljön i stadsdelen påverkas av Covid-19 pandemin och kan komma att 

påverkas av oro och osäkerhet inför den kommande omorganisationen. 

Inom ramen för stadens program för attraktiv arbetsgivare är det viktigt att ge 

chefer och medarbetare rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och för att 

bedriva en välfungerande kärnverksamhet. 

En utmaning under 2020/2021 är att arbetet med att minska sjukfrånvaron kan 

påverkas negativt av den oro som kan uppstå vid större organisationsförändringar. 

Genom ett fortsatt förstärkt stöd till cheferna inom rehabilitering arbetar 

förvaltningen aktivt med att säkerställa efterlevnaden av 

rehabiliteringsprocessen.På så sätt förebyggs nya långtidssjukfall och möjligheten 

att komma till rätta med pågående sjukfall ökar. Det gäller också att säkerställa en 

kvalitativ kompetensförsörjning. Stadsdelen kommer att fortsätta att arbeta med 

normkritisk kompetensbaserad rekrytering och ytterligare stärka kopplingen mellan 

rekrytering och rehabilitering/omställning. 

Lågkonjunktur kan vara positivt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv då den kan 

bidra både till att det blir lättare att rekrytera och till att personalen väljer att stanna 

kvar i organisationen. 

För närvarande går det inte att förutse vilka konsekvenser den pågående Covid-19 

pandemin kommer att få långsiktigt på arbetsmiljön, men idag innebär det en stor 

belastning på alla medarbetare. 
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3 Omorganisationen - medskick 
till nya nämnder 
Viktigt att beakta vid övergången till facknämnder är att det lokala och 

befolkningsnära arbete som bedrivs i stadsdelen och som har stor betydelse för 

invånarna, finner sina former även fortsättningsvis. Stadsdelens struktur för att 

omhänderta trygghetsfrågor, folkhälsoinsatser och det lokala perspektivet i 

stadsutvecklingen är väl utvecklade. Samverkan med det lokala föreningslivet i alla 

dess former, är några exempel där samarbete med lokal- och civilsamhället är 

utvecklat. Detta görs ofta via det framgångsrika arbete som gjorts i de  olika råden i  

stadsdelen. Att säkerställa att lokalt engagemang får möjlighet att kanaliseras, 

fortgå och utvecklas även framåt är viktigt. 
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4 Verksamhetsområden 

4.1 Individ- och familjeomsorg 

Väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget. 

• Antal hushåll med försörjningsstöd ska enligt uppdrag i budget 2020, 

halveras under perioden 2020-2030. 

• Ny socialtjänstlag beräknas komma under året. Lagen kan komma att 

påverka utbud och omfattning av insatser samt medföra ett tydligare ansvar 

för förebyggande insatser. 

• Anpassning till att barnkonventionen blir lagstiftning. 

Pågående effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

Förändrat arbetssätt inom barn och unga 

• Implementering av Barnkonventionen, Det innebär ett förtydligande att ett 

barnrättsbaserat synsätt ska tillämpas och beaktas i beslutsprocessen i 

ärenden som rör barn. 

• Metoden LÖSA (Lösningar för delaktiga och trygga barn) inom barn och 

unga har förstärkt kvaliteten och barnrättsperspektivet samt minskat antalet 

placeringar utanför hemmet. 

• Ökad följsamhet till stadens riktlinjer när det gäller fattade biståndsbeslut. 

Förändrat arbetssätt inom försörjningsstöd, 

• En utökad kontakt med försörjningsstödstagare har effektiviserat 

processen, minskat antal hushåll och lägre utbetalat försörjningsstöd. 

• Ökad följsamhet till stadens riktlinjer när det gäller fattade biståndsbeslut. 

Förändrat arbetssätt inom vuxenenheten. 

• Implementering av vägledning boende, boendecoachning samt 

nödbiståndsrutin. 

• Förebyggare arbetar LVM-preventivt. 

• Uppsägning och överflyttning av de blockförhyrda lägenheterna i Örgryte 

Härlanda. 

• Ökad följsamhet till stadens riktlinjer när det gäller fattade biståndsbeslut. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

• Flyttning av  socialkontoret på Mäster Johansgatan 2. Byggnaden är inte 

anpassad till verksamheten. 

• Digitalisering inom försörjningsstödet 

Möjliga förändringar när det gäller att minska ambition och/eller uppdrag inom 

verksamhetsområdet 

• Översyn av överenskommelsen gällande Columbus som idag drivs 

gemensamt av flera stadsdelar och arbetsförmedlingen. 
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4.2 Funktionshinder 

Väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget. 

• LOV inom ledsagning enl SoL och ledsagarservice enl LSS kommer att 

införas under 2020-2021 

• Anpassning till att barnkonventionen är lag. 

• Ändrade regler för expansionsmedel för Bostad med särskild service 

• Förändring av tidsgränsen för utskrivning efter slutenvård gällande 

psykiatri kommer att kräva kortare ledtider för beslut och verkställande av 

insatser 

Pågående effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

• Utförande personlig assistans i egen regi planeras att lämnas över till 

Majorna-Linné 

• Bemanningsplanering med stöd av lokalt projekt Hållbar bemanning 

• Deltagande i projekt Välfärdsteknik 

• GodigIT, kompetensförsörjning/utveckling inom digitaliseringsområdet. 

• Ökad följsamhet till stadens riktlinjer när det gäller fattade biståndsbeslut. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

• Wifi installeras på alla BmSS och DV lokaler för att kunna utveckla 

digitaliseringen 

• Specialisering av handläggning av hemtjänst och personlig assistans i den 

nya förvaltningen 2021. 

Möjliga förändringar när det gäller att minska ambition och/eller uppdrag inom 

verksamhetsområdet 

• Se över fria resor till och från daglig verksamhet. 

• Se över  habiliteringsersättningen i daglig verksamhet 

• Se över omfattning och innehåll i boendestödsbeslut  

4.3 Äldreomsorg 

Väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget. 

• LOV äldreboende innebär ett stort omställningsarbete bland annat 

beroende på prismodell. För att minska de ekonomiska riskerna krävs  mer 

samarbete med Lokalförvaltningen för att minska risk för tomgång, fokus 

på  ledtider och attraktivitet.  Handläggarrollen kommer att påverkas. 

• LOV inom ledsagning enl SoL och ledsagarservice enl LSS kommer att 

införas under 2020-2021. 

• Förändringar i Socialtjänstlagen. Tydligare ansvar kring förebyggande 

insatser. 

Pågående effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

• Trygghetskameror istället för tillsynsbesök  

• Samverkan mellan Hälsofrämjande och förebyggande enheten och enheten 

för myndighet Äldreomsorg med syfte att stärka den enskildes 

självständighet och fördröja biståndsbedömda insatser. 

• Måltidsutvecklare i stadsdelen effektiviserar hälsoarbetet på stadsdelens 
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äldreboende. 

• GodigIT, kompetensförsörjning/utveckling inom digitaliseringsområdet 

• Bemanningsplanering med stöd av lokalt projekt Hållbar bemanning. 

• Ökad följsamhet till stadens riktlinjer när det gäller fattade biståndsbeslut. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

• Digitalisering- både utifrån brukar- och verksamhetsperspektiv 

• Samlad kompetens och insatser inom hälsofrämjande och förebyggande. 

• Sprida och utveckla samverkan mellan hälsofrämjande och förebyggande 

enheten och myndighet äldreomsorg med syfte att stärka den enskildes 

självständighet och fördröja biståndsbedömda insatser 

• Översyn av processen myndighet till hemtjänst som idag kräver stor 

administration hos både beställare och utförare. 

Möjliga förändringar när det gäller att minska ambition och/eller uppdrag inom 

verksamhetsområdet 

• Serviceinsatser utförs idag av utbildade undersköterskor som utifrån 

demografisk utveckling och omställning till nära vård kommer behövas för 

omsorgsinsatser. Ambitionsnivån behöver tydliggöras. 

• Stordriftsfördelar. Flera funktioner som idag finns i varje stadsdel kommer 

kunna effektiviseras till färre personer. 

• Antalet ansökningar till äldreboende av personer med ett lågt vård och 

omsorgsbehov men med behov av sociala kontakter och trygghet ökar. 

Behov att utreda biståndsbedömda mellanboendeformer för att på ett mer 

kostnadseffektivt sätt tillgodose behovet hos denna målgrupp. 

4.4 Hälso- och sjukvård 

Väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 års budget. 

• Förändring i avtalet gällande trygg och säker utskrivning efter slutenvård 

gällande psykiatri. Antalet dagar efter att patient blir utskrivningsklar tills 

att betalningsansvaret infaller kortas från 15 dagar till 3 dagar. 

• I  omställningen "nära vård" som pågår nationellt kommer fler sjuka vårdas 

hemma. I detta arbete pågår även översyn av regionens organisering av 

palliativ vård i hemmet. 

Pågående effektiviseringar inom verksamhetsområdet 

• Upprättat en intern pool för sjuksköterskor som minskat behovet och 

kostnaderna för bemanningssjuksköterskor. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

• Samlad bemanningsenhet för legitimerad personal. 

Möjliga förändringar när det gäller att minska ambition och/eller uppdrag inom 

verksamhetsområdet 

Diskussion med VGR om ansvaret för ASIH ( avancerad sjukvård i hemmet) och 

Hospice eftersom det inte självklart är verksamheter som ligger inom det 

kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, 
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4.5 Kultur 

Väsentligt förändrade förutsättningar i förhållande till 2020 års budget 

Övergången till facknämnder är den mest påtagliga förändringen för 

kulturverksamheten i stadsdelarna inför 2021. Göteborgs Stads plan för barn- och 

ungkultur 2020-2023 (beslut i KS 2020-03-11) och dess fokus på ökad strategisk 

samordning och organisering för att stärka barnperspektivet inom kulturområdet 

och kulturperspektivet inom stadens verksamheter för barn och unga, kan ge ökade 

förutsättningar för en mer jämlik tillgång till kulturverksamhet över staden. 

Barnkonventionen antogs som lag i Sverige 2020. En förutsättning som kan 

medföra ett förstärkt fokus på alla barns rätt till likvärdig tillgång till 

kulturverksamhet. 

Pågående effektiviseringar inom verksamheten idag 

Inom verksamheten finns ett generellt "effektiviseringstänk" som i hög grad 

etablerats under de ekonomiska utmaningar förvaltningen stod inför under 2019. 

Det innebär att verksamheten kontinuerligt ser över möjligheterna att åstadkomma 

en mer effektiv verksamhet. Viktiga delar i detta är bl a att kulturskolan ser över 

schemaläggning för effektivt utnyttjande av resurser i form av lokaler och personal 

och även är restriktiva vad gäller inköp och vikarietillsättning för enskilda dagar. 

Kulturskolan går även alltmer från enskild undervisning till undervisning i grupp. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

Att stadens kulturskolor samlas i en organisation kommer möjliggöra 

förutsättningar att koordinera de resurser som finns inom verksamheten för ett mer 

effektivt hanterande. Administrativa funktioner kan samlas och ge effektivisering 

av kö- och avgiftshantering. Förutsättningarna ökar till likvärdighet i utbud 

samtidigt som personella resurser kan samordnas. Exempelvis kan 

specialkompetens komma fler till del. En fortsatt utveckling från enskild 

undervisning till grupp, kan vara en fortsatt effektiviseringsmöjlighet samtidigt 

som det även ger förutsättningar för elever till viktiga sociala sammanhang. 

Möjliga förändringar vad gäller att minska ambition/uppdrag inom 

verksamhetsområdet 

Verksamhetsområdet är inte lagstadgat men inga tydliga möjliga förändringar vad 

gäller att minska ambition/uppdrag synes inom verksamhetsområdet. 

  

4.6 Fritid 

Väsentligt förändrade förutsättningar i förhållande till 2020 års budget 

Utöver övergången till facknämnder, bedöms det inte finnas några andra väsentliga 

förändringar inom verksamhetsområdet. 

Pågående effektiviseringar inom verksamheten idag 

Verksamheten har en generell kostnadsmedvetenhet som i högre grad än tidigare 

etablerats under 2019 då förvaltningen stod inför stora ekonomiska utmaningar. 

Samverkan är även sedan flera år etablerad med Östra Göteborg inom 

föreningsverksamheten. En samverkan som bl a inneburit gemensamma 
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utbildningar till föreningslivet, föreningskonsulenterna från respektive stadsdel har 

täckt upp för varandra vid sjukdom och semester, gemensamma läger och 

lovaktiviteter har ordnats för stadsdelarnas barn och ungdomar. Samverkan har lett 

till att föreningar kunnat nå ut till invånare i båda stadsdelarna samtidigt som 

invånarna i respektive stadsdel givits förutsättningar till ett bredare utbud. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

Genom att fritidsverksamheten samlas i en organisation ökar förutsättningarna för 

effektivisering. Utbud och personella resurser kan samordnas och leda till positiva 

ekonomiska effekter på sikt. Samtidigt kan verksamheten utvecklas, bland annat då 

kompetenser, goda exempel m m, sannolikt får lättare spridning i en gemensam 

förvaltning. 

Möjliga förändringar vad gäller att minska ambition/uppdrag inom 

verksamhetsområdet 

Verksamhetsområdet är inte lagstadgat men inga tydliga möjliga förändringar vad 

gäller att minska ambition/uppdrag bedöms finnas inom verksamhetsområdet. 

4.7 Måltidsverksamhet 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 års 

budget? 

Specialkost. Grundskola och förskola har förändrat sina rutiner och kräver inte 

längre läkarintyg. Vi ser en risk att denna förändring kan innebära en ökad andel 

specialkost.En sådan ökning genererar en större arbetsbelastning och kan vara 

kostnadsdrivande. 

Utredning om att minska användningen av engångsartiklar, beslut KF 2020-01-23 

”Minska användningen av engångsartiklar i Göteborgs Stad” som inte medför 

kostnader utöver ram. I det fall åtgärderna bedöms ha en budgetpåverkande 

kostnad, som inte går att hantera inom respektive nämnds/bolags ram, blir det en 

fråga för framtida budgetberedning” . Främst inom äldreomsorgen skulle det 

innebära en stor kostnad för att ställa om produktionen samt att ett annat 

hanteringssätt skulle vara mer personalkrävande både i köket samt på 

avdelningarna. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser ni framåt? 

Att genom de nya förvaltningarna få en större samarbetsyta för att kunna göra 

bemanningsplanering klokt och effektivt. Även inom administration och i chefsled 

kan de nya förvaltningarna bidra till en effektivare organisation. 

Vilka möjliga förändringar ser ni när det gäller att minska ambition och/eller 

uppdrag inom ert verksamhetsområde?  

Ställningstagande till restauranger inom äldreomsorg. En viktig och uppskattad 

verksamhet som inte är lagstadgad. 

4.8 Lokalvård 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag?  
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Effektiviteten beror till stor del på vilka förutsättningar vi får från kunder/ 

beställare. Ju större verksamhet/ mer samarbete vi har till vårt förfogande desto 

mer kan vi göra. Småskaliga verksamheter är svårare att få effektiva. Vi kan skapa 

effektivitet genom att utföra fler tjänster för att avlasta kunderna så att de kan 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet  

Personalmässigt samnyttjande i hög grad vid sjukfrånvaro. 

Genom samnyttjande av maskiner och lokaler inom verksamhetsgränser arbetar vi 

för att maximera nyttjandegraden. 

Utför golvvård och höghöjdsstädning i egen regi. 

Servicelokalen skapar möjligheter till att reparera/skapa nytt material som minskar 

kostnaderna. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser ni framåt? 

Att genom de nya förvaltningarna få en större samarbetsyta för att kunna göra 

bemanningsplanering klokt och effektivt. Även inom administration och i chefsled 

kan de nya förvaltningarna bidra till en effektivare organisation. 

Det är viktigt att omvärldsbevaka och särskilt följa med i den tekniska 

utvecklingen. Inom detta område kommer vi kunna hitta stora 

effektiviseringsmöjligheter.  

Effektivitet kan skapas genom att utföra fler tjänster för att avlasta kunderna så att 

de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet 

4.9 Fastighetsservice 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag?  

Effektiviteten beror till stor del på vilka förutsättningar vi får från kunder/ 

beställare. Ju större verksamhet/ mer samarbete vi har till vårt förfogande desto 

mer kan vi göra. Småskaliga verksamheter är svårare att få effektiva. Vi kan skapa 

effektivitet genom att utföra fler tjänster för att avlasta kunderna så att de kan 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet  

Personalmässigt samnyttjande i hög grad vid sjukfrånvaro. 

Genom samnyttjande av maskiner och lokaler inom verksamhetsgränser arbetar vi 

för att maximera nyttjandegraden. 

Servicelokalen skapar möjligheter till att reparera/skapa nytt material som spar 

pengar på material. 
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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 

När nämnden och förvaltningen i Östra Göteborg arbetade fram 

verksamhetsnomineringarna inför 2021 befann sig Sverige alldeles i 

inledningsskedet av spridningen av Covid-19. Effekter började bli synliga inom 

världsekonomin och så även på den svenska börsen, men Göteborg var fortfarande 

skonade från såväl smitta som större effekter inom välfärden. När nämnden nu står 

redo att skicka in nomineringarna är läget ett helt annat. Förvaltningen kämpar med 

att hindra smittspridningen och säkerställa bemanning i våra kärnuppdrag. Dagliga 

prioriteringar och värderingar behöver hanteras för att dem vi är till för ska erhålla 

de tjänster och den vård de har rätt till. Kortsiktigt har stadsdelen ännu inte sett 

några ekonomiska effekter av pandemin, men det kan gå snabbt om exempelvis 

försörjningsstödet börjar öka. Oron är större inför 2021 utifrån förväntan att det 

kommunala skatteunderlaget blir svagare än tidigare beräknat, vilket kan komma 

att påverka hur mycket medel kommunfullmäktige har att fördela. 

Förhoppningen är att såväl pandemin som nedgången av produktion och 

sysselsättning är tillfällig, men förvaltningen räknar med att det kommer ha stor 

påverkan under åtminstone 2021, framför allt om större grupper hamnar utanför 

arbetsmarknaden och behöver kommunens stöd till försörjning. 

Stadsledningskontoret hinner erhålla hela nästa skatteunderlagsprognos som 

presenteras den 29 april 2020 av Sveriges kommuner och Regioner och få med den 

i budgetförutsättningarna inför 2021, då vi förhoppningsvis får lite tydligare bild av 

vilket år vi har framför oss. 
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2 Förutsättningar 
Just nu är det ett väldigt ansträngt läge i välfärdssektorn och inom 

ekonomiområdet. En ökande arbetslöshet är en faktor som har stor och snabb 

påverkan på Östra Göteborg. Generellt råder förutsättningarna för ett socialt utsatt 

område att många boende är de som sist kommer in på arbetsmarknaden vid 

högkonjunktur och de som först lämnar den vid en lågkonjunktur. 

Andra problem och kostnadsrisker uppstår i kölvattnet av att färre arbetar, med 

ytterligare sociala insatser och behov av kompensatoriska inslag som följd. 

Östra Göteborg står dock i ingången till 2020 rustat med en väl fungerande 

organisation med ekonomisk medvetenhet, en ekonomi i balans och ett maximerat 

eget kapital. De ekonomiska förutsättningarna för 2021 i de nya förvaltningarna 

presenteras inte än på några månader, men utifrån tidigare kommunikation från 

såväl kommunstyrelse som stadsledningskontor räknar förvaltningen med att det 

fortsatt kommer att krävas både effektiviseringar och prioriteringar. Det vill säga 

att varje skattekrona används på bästa möjliga sätt för dem vi är till för med fokus 

på kvalitet i de verksamheter och tjänster som levereras. 

När stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg läggs ned vid årsskiftet och nya 

förvaltningar bildas kommer det på sikt att möjliggöra samordningsvinster. Men 

under 2021 räknar vi med att fokus behöver läggas på att få igång verksamheten på 

ett sådant sätt att våra invånare och brukare påverkas så lite som möjligt. 

Viktigt att beakta vid övergången till facknämnder är att det lokala och 

befolkningsnära arbete som bedrivs i stadsdelen och som har stor betydelse för 

invånarna, finner sina former även fortsättningsvis. Trygghetsfrågor, 

folkhälsoinsatser, lokalt perspektiv i stadsutvecklingen och samverkan med det 

lokala föreningslivet, och det arbete som Team Jämlikt bedriver utifrån Jämlik Stad 

är några exempel där samarbete och samverkan med lokal- och civilsamhället är 

utvecklat. Att säkerställa att lokalt engagemang får möjlighet att kanaliseras, fortgå 

och utvecklas även framåt är väsentligt. 

Nya samverkansformer och samverkansytor kommer med tiden att uppstå utifrån 

förändrade organisationer, förändrat arbetssätt och förändrade behov, men innan 

allt är på plats behöver befintlig samverkan upprätthållas. 

Lokalfrågan är viktig och har så varit under lång tid. Vissa lokaler har staden brist 

på och andra kommer det att finnas ett överskott av. Ett mer lokaleffektivt arbete 

behövs, både för att öka nyttjandegraden och sänka kostnaderna. Att ha flera 

aktörer i samma lokaler är en lösning. Att snabbare kunna ställa om en 

lokal/lägenhet som är lämplig för annan verksamhet eller annan brukare/hyresgäst 

är också effektivt. Det är angeläget att säkerställa offentliga aktörers närvaro i 

socialt utsatta områden. 

Arbetsmiljön i stadsdelen kan komma att påverkas av oro och osäkerhet inför den 

kommande omorganisationen. Inom ramen för stadens program för attraktiv 

arbetsgivare är det viktigt att ge chefer och medarbetare rätt förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och för att bedriva en välfungerande kärnverksamhet. 

En utmaning under 2020/2021 är att arbetet med att minska sjukfrånvaron kan 

påverkas negativt av den oro som kan uppstå vid större organisationsförändringar. 

Genom ett fortsatt förstärkt stöd till cheferna inom rehabilitering arbetar 
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förvaltningen aktivt med att säkerställa efterlevnaden av rehabiliteringsprocessen. 

På så sätt förebyggs nya långtidssjukfall och möjligheten att komma till rätta med 

pågående sjukfall ökar. Det gäller också att säkerställa en kvalitativ 

kompetensförsörjning. Stadsdelen kommer att fortsätta att arbeta med normkritisk 

kompetensbaserad rekrytering och ytterligare stärka kopplingen mellan rekrytering 

och rehabilitering/omställning. 

Lågkonjunktur kan vara positiv ur ett kompetensförsörjningsperspektiv då den kan 

bidra både till att det blir lättare att rekrytera och till att personalen väljer att stanna 

kvar i organisationen. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget? 

Implementering av Barnkonventionen. Det innebär ett förtydligande att ett 

barnrättsbaserat synsätt ska tillämpas och beaktas i beslutsprocessen i mål och 

ärenden som rör barn (barnkonsekvensanalys). 

Pågående översyn av Socialtjänstlagen, som kan innebära högre grad av ansvar för 

förebyggande arbete och erbjudande om tidigt riktade insatser utan 

biståndsprövning. 

Arbetsförmedlingen har, som en konsekvens av förändrade arbetsrutiner/arbetssätt, 

mer och mer frångått sitt tidigare uppdrag. Det innebär ett större ansvar för 

socialtjänsten och en minskad möjlighet till ersättning, sysselsättning och stöd för 

individer via Arbetsförmedlingen. 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag och 

framåt? 

För att rekrytera familjehem har stadsdelarna - en väg in för alla familjehem. 

Förebyggande arbete som kan leda till effektiviseringar för att minska antalet 

anmälningar och öka antalet ansökningar, exempelvis UngÖst, samverkan skola, 

socialtjänst, polis och fritid (SSPF). 

För att öka människors självständighet arbetar vi fokuserat med digitalisering och 

välfärdsteknik, exempelvis digital ansökan och digitala möten för 

brukarna/klienter. 

Miljöarbete, papperslösa arkivet, digitala ansökningar och digitala möten. 

Vilka möjliga förändringar ser ni när det gäller att minska ambition och/eller 

uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

Stadens riktlinjer för försörjningsstöd har på flera punkter en mer generös hållning 

än rättspraxis och Socialstyrelsens riktlinjer vilket minimerar respektavståndet till 

”en normal låginkomsttagare i staden” samt i vissa stycken också innebär en 

särbehandling av vissa kommunmedlemmar. Exempelvis lokala resor och 

arbetsresor, ungdomars arbetsinkomster och bistånd till studerande. 

3.2 Funktionshinder 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget? 

Implementering av Barnkonventionen. Det innebär ett förtydligande att ett 

barnrättsbaserat synsätt ska tillämpas och beaktas i beslutsprocessen i mål och 

ärenden som rör barn (barnkonsekvensanalys). 
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Pågående översyn av Socialtjänstlagen som kan innebära högre grad av 

förebyggande ansvar och erbjudande om tidigt riktade insatser utan 

biståndsprövning. 

Arbetsförmedlingen har, som en konsekvens av förändrade arbetsrutiner/arbetssätt, 

frångått mer och mer sitt tidigare uppdrag som arbetsförmedlare vilket har 

inneburit att högre ansvar för individers sysselsättning har förskjutits mot 

stadsdelsförvaltningarna. 

Förberedelser inför införandet av LOV inom ledsagning. 

Avsaknad av lokalförsörjningsplan för dagliga verksamheter som kan innebära att 

det inte finns valmöjlighet för exempelvis personer med komplex problematik. 

Brist på Bostad med särskild service, ökade kostnader för köpta platser/insats. 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag och 

framåt?  

För att öka människors självständighet arbetar vi fokuserat med digitalisering, alla 

Bostäder med särskild service och Dagliga verksamheter har wifi för att öka 

möjligheten för brukarna att använda välfärdsteknologi. 

Genom att organisera arbetet i samverkan mellan BmSS och Daglig verksamhet 

effektiveras bemanningen mellan verksamheterna, trygghet för brukare och 

heltidsmåttet kan säkerställas för medarbetarna. 

Trygghetsjouren som tar ansvar för arbetsledning kvällar och helger. 

Vilka möjliga förändringar ser ni när det gäller att minska ambition och/eller 

uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

Fria resor till och från Daglig verksamhet. 

Beslut om högre habiliteringsersättning, cirka 2 000 tkr per stadsdel. 

3.3 Äldreomsorg 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget? 

LOV-äldreboende 

Ett införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) äldreboende med nya krav och 

utmaningar, kräver ett omfattande förberedelsearbete. Nuvarande ekonomistyrning 

lägger hela kostnadsansvaret på stadsdelarna, med ökad tomgång och kortare 

ledtider tar stadsdelarna större ekonomiska risker. Stadsdelarna ihop med 

Lokalförvaltningen behöver få till stånd en snabb och effektiv process vid 

avveckling av lokaler och renoveringar. Ett behov finns även av en inriktning mot 

psykogeriatriska platser som behöver kostnadsättas på samma sätt som 

demensplatser med ett högre nyckeltal. 

Digitalisering  

Trygghetslarmen bör bytas ut inom kort beroende på att de är omoderna, har låg 

funktionalitet och i många fall saknar möjlighet att få reservdelar. Genom att satsa 

på en gemensam stor upphandling med utbyte av stadens samtliga trygghetslarm 

för äldreboende finns stora potentialer i ekonomiska stordriftsfördelar. Staden idag 
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saknar ramavtal för trygghetslarm. Digitala lås i ordinärt boende kommer att 

införas. 

Förändringar i Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen är under utredning och slutrapporten skall läggas fram våren 

2020. De förändringar man speciellt lyfter fram är en ökad betoning på det 

förebyggande arbetet och förenklad handläggning. 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag? 

Trygghetsjouren 

Trygghetsjouren har en samordnad funktion för staden, då de arbetar med 

arbetsledning och trygghetslarm under obekväm arbetstid, kvällar,helger och 

nätter. 

Trygghetskameror 

För brukare finns idag trygghetskameror som alternativ till ett fysiskt besök, vid 

tillsyner i det egna hemmet. 

Miljöarbete  

Verksamheterna arbetar med avfallsnåla äldreboenden och kontor, genom 

sopsortering och användning av fossilfria bilar, kommunala färdmedel och elcyklar 

vid transporter samt har skypemöten istället för fysiska möten. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser ni framåt? 

Samordnad rekrytering samt digitalisering 

Idag finns bemanningsenheter gemensamt under HR i varje stadsdel. Vid starten av 

de nya nämnderna 2021 finns behov av en genomlysning och omorganisering av 

dessa. Detta föreslås kunna optimeras genom en ny gemensam bemanningsenhet 

som arbetar dygnet runt i den nya förvaltningen som bildas 1 januari 2021. 

Trygghetsjourens uppdrag behöver utredas och återgå till sitt kärnuppdrag som 

handlar om att kunna leverera digitala tjänster till brukarna i Göteborg, samt 

utveckla detta ytterligare genom support och nya tjänster. Idag arbetar de med 

arbetsledning kvällar, helger och nätter samt inbeordra under jourtid. Arbetet med 

inbeordra tar mycket kompetens och tid i anspråk. 

Tydligare beställare och utförarperspektiv 

Beställare- och utförarperspektivet behöver tydliggöras, för att garantera en 

rättssäker och oberoende handläggning av ansökningar av myndighet äldre. 

Produktionskök på äldreboende 

Satsningar på produktionskök på äldreboenden. För att måltiden ska bli en bra 

upplevelse förutsätter detta att maten, förutom att den är näringsrik, också är god 

och blir serverad på ett aptitligt sätt. Maten och måltidsmiljön har på så sätt stor 

betydelse för äldres välbefinnande och är en del i att bryta isolering. Det är därför 

viktigt att måltiden som upplevelse får en mer central del i verksamheten. 

Vilka möjliga förändringar ser ni när det gäller att minska ambition och/eller 

uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

Hemtjänst 
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Det behövs en gemensam syn på hemtjänstens ambitionsnivå och vilka satsningar 

som ska prioriteras. Arbetsmiljön för hemtjänsten är i fokus. 

Samverkansvinster  

Det kommer inte att behövas 10 stycken av en del funktioner år 2021. Det går att 

dra nytta av att kompetensen koncentreras och optimeras i en förvaltning. 

3.4 Hälso- och sjukvård 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget? 

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 

ASIH är en vård som uppskattas mycket av patienter och deras anhöriga. En 

utredning är gjord för att belysa ansvarsfrågan mellan kommunen och Västra 

Götalandsregionen. 

Hospice 

Hospiceverksamheten behöver ses över, från handläggning till utförande. Det 

behövs en fördjupad kartläggning och utredning av Göteborgs stads åtagande, 

kostnader och rutiner/riktlinjer för hospicevård. För att närma sig andra 

kommuners förhållningssätt och för att öka rättssäkerheten för den enskilde, kan 

beslut om hospiceplats fattas enligt Socialtjänstlagen av biståndshandläggare. 

Nära vård/omställning av vården 

En del av nära vården innebär att fler svårt sjuka med stora vårdbehov befinner sig 

i ordinärt boende istället för inom sluten vård. 

Kompetensförsörjning 

En gemensam bemanningsenhet gör att kompetensförsörjning för legitimerad 

personal blir mer likställd över staden. Arbetet med "En väg in" säkerställer detta 

för sjuksköterskor. 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag? 

Miljöarbete 

Verksamheterna arbetar med avfallsnåla äldreboenden och kontor genom 

sopsortering och användning av fossilfria bilar, kommunala färdmedel och elcyklar 

vid transporter samt har skypemöten istället för fysiska möten. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser ni framåt? 

Samordnad rekrytering 

En samordnad rekrytering gör staden till en attraktiv arbetsgivare med samma 

förutsättningar. Det gör att möjligheten finns att samordna kompetens och kunskap 

i fackförvaltningarna. 

Vilka möjliga förändringar ser ni när det gäller att minska ambition och/eller 

uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

Hospice 
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Göteborgs stads förhållningssätt i jämförelse med andra kommuners 

rutiner/riktlinjer för hospicevård, behöver belysas. 

  

3.5 Kultur 

Förändrade förutsättningar i förhållande till 2020 års budget 

Övergången till facknämnder är den mest påtagliga förändringen för verksamheten 

inför 2021. Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020-2023 (Beslut i KS 

2020-03-11) och dess fokus på ökad strategisk samordning och organisering för att 

stärka barnperspektivet inom kulturområdet och kulturperspektivet inom stadens 

verksamheter för barn och unga, kan ge förutsättningar för en mer jämlik tillgång 

till kulturverksamhet över staden. Barnkonventionen antogs som lag 2020. En 

förutsättning som kan medföra ett förstärkt fokus på alla barns rätt till likvärdig 

tillgång till kulturverksamhet. 

Nämnden har idag kostnader men ingen budget för etablerandet det nya 

Kulturhuset Bergsjön. Inför 2021 är det väsentligt att finansiering tas med i 

budgetberedningen. 

Arbete med effektiviseringar inom verksamheten idag 

Kulturskolan ser kontinuerligt över schemaläggning för effektivt nyttjande av 

personal och lokaler. En gradvis anpassning sker även genom att minska enskild 

undervisning till förmån av gruppundervisning. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

Att stadens kulturskolor samlas i en organisation kommer att möjliggöra 

förutsättningar att koordinera de resurser som finns inom verksamheten på ett mer 

effektivt sätt. Administrativa funktioner kan samlas och ge effektivisering vid 

exempelvis kö- och avgiftshantering. Förutsättningarna ökar för likvärdighet i 

utbud samtidigt som personella resurser kan samordnas. Exempelvis kan 

specialistkompetens komma fler till del. En fortsatt utveckling från enskild 

undervisning till gruppundervisning kan även det vara en fortsatt 

effektiviseringsmöjlighet samtidigt som gruppundervisning ger förutsättningar för 

ett viktigt socialt sammanhang. 

Möjliga förändringar gällande att minska ambition/uppdrag inom 

verksamhetsområdet. 

Samverkan med civilsamhället kan utvecklas. Ett exempel är Navet i Bergsjön där 

välriktade insatser från Team Jämlikt i ett uppstartsskede, möjliggjort att 

civilsamhället fått utökade möjligheter att engageras för lokal samhälls- och 

kulturutveckling samt som medaktörer i Kulturhuset Bergsjön. 

3.6 Fritid 

Förändrade förutsättningar i förhållande till 2020 års budget  

Utöver övergången till facknämnder ses inga tydliga förändringar inom 

verksamhetsområdet. Att barnkonventionen antagits som lag är en omständighet 

som inom fritidsverksamheten kan bidra till att öka förutsättningarna för att ge 
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likvärdig tillgång till fritidsverksamhet för alla barn oaktat exempelvis kön och 

funktionsvariation. 

Arbete med effektiviseringar inom verksamheten idag 

Samverkan är sedan flera år etablerad med Örgryte-Härlanda inom 

föreningsverksamheten. En samverkan som bland annat inneburit gemensamma 

utbildningar till föreningslivet, föreningskonsulenterna från respektive stadsdel har 

täckt upp för varandra vid sjukdom och semester, gemensamma läger och 

lovaktiviteter har ordnats för stadsdelarnas barn och ungdomar med mera. 

Samverkan har lett till att föreningar kunnat nå ut till invånare i båda stadsdelarna, 

samtidigt som invånarna i respektive stadsdel givits förutsättningar till ett bredare 

utbud. 

Effektiviseringsmöjligheter framåt 

Genom att fritidsverksamheten kommer att samlas i en organisation ökar 

förutsättningarna för effektivisering. Utbud och personella resurser kan samordnas 

och leda till ett bättre nyttjande av de resurser som finns, med påföljande positiva 

ekonomiska effekter. Samtidigt kan verksamheten utvecklas, bland annat då 

kompetenser, goda exempel med mera, sannolikt får lättare spridning i en 

gemensam förvaltning. 

Skolan mitt i byn ger effekter genom lokal samverkan mellan olika förvaltningar, 

myndigheter och civilsamhället. Satsningen bör värnas utifrån de positiva effekter 

det ger för barn och familjer i området. Samordningsvinster kan göras genom 

utvecklad samverkan i en samordnad fritidsverksamhet. 

Möjliga förändringar gällande att minska ambition/uppdrag inom 

verksamhetsområdet. 

Inom verksamhetsområdet finns två stycken konferens/mötesanläggningar som 

drivs av förvaltningen; Kortedala Forum samt Medborgarhuset i Gamlestaden. En 

möjlig förändring skulle kunna vara att denna verksamhet drivs av annan aktör 

eller i samverkan med civilsamhället. 

3.7 Måltidsverksamhet 

Avsnittet gäller hela Intern service området. 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 

års budget? 

Hur måltidsverksamheten kommer att organiseras i ny förvaltning vet vi inte idag. 

Risken finns att samordningsvinster och effektiviseringar upphör eller minskar vid 

en uppsplittring av verksamheten. 

Hur arbetar ni med effektiviseringar inom verksamhetsområdet idag? 

Idag arbetar vi med optimerad bemanning samtidigt som vi kan minimera 

ställtid/restid. Vi arbetar framgångsrikt med att kunna erbjuda arbete inom olika 

typer av verksamheter, exempelvis vid återgång till arbete efter sjukskrivning. 

Vilka effektiviseringsmöjligheter ser ni framåt? 

En sammanhållen serviceorganisation kan fortsätta att utveckla samverkan och 

effektivitet. Det går att minska de professionella kraven och införa kombitjänster. 
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Vilka möjliga förändringar ser ni när det gäller att minska ambition och/eller 

uppdrag inom ert verksamhetsområde? 

Minska servicenivån, framför allt inom det förebyggande arbetet vid våra lokaler. 

Kan dock långsiktigt medföra högre totala kostnader, utifrån den 

stadenövergripande organisation vi har idag. 

3.8 Övrigt 

Avsnittet gäller samtliga verksamhetsområden: 

 

Finns det några väsentligt förändrade förutsättningar, i förhållande till 2020 års 

budget? 

Märkningspliktiga kemikalier ska varje år inventeras och dokumenteras enligt lag. 

Stadens verktyg Chemsoft kräver behörig kompetens. Central kunskap inom 

stödfunktionerna behövs samt ansvarig per verksamhetsområde. 

Samtliga förvaltningar ska ha en avfallsplan enligt staden miljöprogram och ett 

miljöledningssystem tas fram centralt (Miljöförvaltningen) vilket också inom en 

snar framtid sannolikt ska gälla samtliga av Göteborgs Stads verksamheter. Det är 

viktigt att upprätthålla och överföra den kompetens som Östra Göteborg har byggt 

upp till de nya förvaltningarna. 

Lokalbank 

I och med budget 2020 så förändras hanteringen av kostnader för lokaler som 

förvaltningen inte längre behöver. Tidigare har vi lämnat tillbaka dem och fått 50 

procent av kostnaden täckt de första tre åren och därefter hela kostnaden. Från och 

med i år så får vi ta hela kostnaden, beslutet gäller retroaktivt på det sätt att lokaler 

som vi lämnat för flera år sedan får vi nu återigen kostnadsansvaret för. 

Stadsdelarna har inga befogenheter att avyttra fastigheter/lokaler och därför ökar 

den ekonomiska risken för stadsdelarna. En stor risk är därmed också att de 

ekonomiska incitamenten blir för svaga, vilket kan leda till att nödvändiga lokal- 

och verksamhetsanpassningar skjuts på framtiden. Staden behöver ha en bra, tydlig 

och tidseffektiv process för att hantera fastigheter/lokaler som inte staden har 

användning för. 

Evakueringskostnader 

Tidigare har Lokalförvaltningen finansierat ersättningslokaler när 

stadsdelsförvaltningen gjort om-tillbyggnad i Lokalförvaltningens egenägda 

fastigheter. Så sker inte från och med 2020. Det innebär att stadsdelsförvaltningen 

själva får finansiera både evakueringen och de tillkommande kostnaderna för 

ersättningslokaler. Det ökar förvaltningens lokalkostnader. Detta riskerar leda till 

att underhåll som Lokalförvaltningen tidigare år haft medel för inte genomförs trots 

att behov finns. Att ommålning och dylikt behöver prioriteras ned. Så länge Östra 

Göteborg förfogar över den interna fastighetsservicen, utför förvaltningen själva 

förebyggande externt underhåll som rensning av hängrännor med mera. 

LOV 

I samband med att LOV införs i flera verksamhetsområden så ökar risken för att 

förvaltningarna står med tomma lägenheter/fastigheter. Ett stort antal 

verksamhetslokaler så som äldreboenden byggdes i samband med 60/70-tals 

expansionen och är i behov av renovering och anpassning till dagens krav på 
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äldreboenden. När staden undersöker var efterfrågan på äldreboende finns hos våra 

brukare, så kan man konstatera att de boende som finns i nordost är minst 

efterfrågade. Det finns en ökad risk att efterfrågan på dessa boenden minskar när 

privata aktörer erbjuder nybyggda moderna boenden i mer attraktiva lägen. För att 

klara de ekonomiska utmaningarna krävs också större enheter, vilket gör att mindre 

äldreboenden kan behöva avvecklas. Nybyggnation leder också till högre hyror, 

vilket kan medföra ökade kostnader för kommunen i form av förbehållsbelopp. För 

att minska risken för överkapacitet och tomgångskostnader behöver 

ansvarsfördelningen och styrningen av lokalförsörjningen utvecklas för att uppnå 

effektivare processer i staden. 

Hyresmodellen  

I den tidigare hyresmodellen har det funnits ett system med att jämna ut 

kostnaderna för gamla respektive nya lokaler. Det vill säga för en äldre lokal har vi 

fått betala lite mer i hyra än självkostnaden och för en nybyggd lokal har hyran 

subventionerats. Så är inte den nya hyresmodellen, utan det är 

självkostnadsprincipen som gäller fullt ut. Den tidigare modellen har fördelar när 

det gäller områden med stor expansion och många nya verksamhetslokaler, men å 

andra sidan så har incitamentet att hålla igen på kostnader vid nybyggnad inte varit 

så starkt. 

Lokalförvaltningens roll vid egen regi eller privat 

Lokalförvaltningen både har och tar dag ett mer långtgående ansvar ur ett 

beställarperspektiv ,när det gäller lokaler som Lokalförvaltningen själva äger i egen 

regi i förhållande till lokaler som hyrs in av kommunala bolag eller privata aktörer. 

Detta har varit svårt för stadsdelarna att hantera då beställarkompetensen är en 

specialistkompetens som inte finns i stadsdelarna idag. Vi kan se att detta lett till 

fördyrande kostnader för stadsdelarna då kompletteringar i fastigheterna fått göras i 

efterhand (eller att vi beställt för hög kvalitet?) Det förs en dialog med 

Lokalförvaltningen om att ändra detta förhållande så att Lokalförvaltningen tar 

samma ansvar och tillsätter samma kompetens från deras organisation oavsett vem 

som äger fastigheten. 

Bostadsförsörjning för hushåll med särskilda behov 

Utöver den generella bostadsförsörjningen har staden enligt lagstiftning ett särskilt 

utpekat ansvar för vissa grupper i samhället, exempelvis att säkra tillgången till 

bostäder för hushåll enligt bosättningslagen och bostäder för personer med 

funktionsnedsättning eller särskild social problematik. Det är i dagsläget en stor 

brist på bostäder för personer med funktionsnedsättningar. Framför allt gäller detta 

Bostad med särskild service och tillgänglighetsanpassade lägenheter. För 

närvarande väntar 160 personer på att få beslut om Bostad med särskild service 

verkställt. De närmaste tio åren behöver staden expandera antalet Bostad med 

särskild service med 750 lägenheter. Bedömningen är att den planerade 

utbyggnaden inte kommer att täcka behoven under den kommande planperioden. 

Bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättningar innebär kostnader för 

stadsdelarna i form av köpta korttidsplatser i avvaktan på verkställighet av beslut 

om Bostad med särskild service samt risk för särskilda avgifter för ej verkställda 

beslut. Det är av stor vikt att staden vidtar åtgärder för att säkerställa 

produktionsvolymen av Bostad med särskild service, så att den kommer i nivå med 

det bedömda behovet. Utöver förbättrad framdrift med fler BmSS-lägenheter krävs 

ett fortsatt inflöde av lägenheter som upplåts med kommunala kontrakt (bland 

annat för målgruppen F-100). 
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  Bilaga 1 

1 Social resursnämnds 

verksamhetsnomineringar 
 

1.1 Nya arbetssätt och fokus på förebyggande 

och främjande insatser 

Social resursnämnd bedömer att nämnden behöver fortsätta arbetet utifrån 

lagstiftad verksamhet, reglemente och budget. Men för att hitta effektiviseringar 

och göra förändringar behöver vi fokusera på nya arbetssätt.  

 

Nämnden vill inte höja ambitionsnivån, utan snarare göra en förskjutning i fokus 

mot mer förebyggande och främjande insatser, istället för reaktiva åtgärder.  

Nämnden bedömer att arbetet behöver ha ett starkare fokus på att ta fram och utgå 

ifrån behovsanalyser, så att det vi gör, faktiskt gör skillnad och bidrar till att 

minska skillnader i livsvillkor. 

Nämnden ser också att det är viktigt att ha ett tydligt fokus på att insatserna ska 

vara gemensamma och koordinerade och även ha ett tydligt barnperspektiv. 

Nämnden ser att en förskjutning i fokus innebär möjliga besparingar både på 

individ- och samhällsnivå. 

Arbetet innefattar bland annat att utveckla och koordinera arbetet kring: 

• Våld   

− Våld i nära relationer, kvinnojourer, skyddat boende  

− Mer fokus på barn och ungas våldsutsatthet i våld i nära relationer  

− Uppmärksamma att pojkar utsätts för våld i nära relationer 

− Utveckla verksamheter och stärk koordinering under skollov 

− Utbilda chefer och medarbetare om våld, hur det ska 

uppmärksammas  

− Utbildningsinsatser till föreningslivet 

 

• Förstärkt samhällsinformation 

• Nödbistånd och boendecoacher 

• Kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden  

• Personer i behov av kontakt efter etableringsstöd 

• Insatser i våra boenden, utifrån exempelvis missbruk och psykisk 

ohälsa 
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1.2 Fortsatt samordningsansvar jämlik stad 

Nämnden behöver fortsätta arbetet utifrån de strukturer och den systematik vi 

byggt upp i arbetet med jämlik stad. Här är det också viktigt att fortsatt betona ett 

förebyggande perspektiv och samverkan i gemensamma insatser. 

Arbetet innebär bland annat: 

• Ett fortsatt arbete med familjecentrerat arbetssätt, i detta sammanhang 

ska definitionen på barn vara upp till 20 år.  

• Utökade hembesök och uppsökande arbete. 

• Ett ökat fokus på integration i jämlikhetsarbetet  

• Utöka samverkan med civilsamhället 

 

1.3 Tillståndsenheten 

Enheten ska vara självfinansierande inklusive utbildningar. 

1.4 Lokalförsörjning 

Lokalbank 

I och med budget 2020 så förändras hanteringen av kostnader för lokaler som 

förvaltningen inte längre behöver. Tidigare har vi lämnat tillbaka dem och fått 50 

procent av kostnaden täckt de första tre åren och därefter hela kostnaden. Från och 

med i år så får vi ta hela kostnaden, beslutet gäller retroaktivt på det sätt att lokaler 

som vi lämnat för flera år sedan får vi nu återigen kostnadsansvaret för. 

Stadsdelarna och Social resursnämnd har inga befogenheter att avyttra fastigheter 

och lokaler och därför ökar den ekonomiska risken för nämnderna. En stor risk är 

därmed också att de ekonomiska incitamenten blir för svaga, vilket kan leda till att 

nödvändiga lokal- och verksamhetsanpassningar skjuts på framtiden. Staden 

behöver ha en bra, tydlig och tidseffektiv process för att hantera fastigheter och 

lokaler som inte staden har användning för. 

Ledning och styrning av lokalprocessen måste kravställas mer tydligt. 

1.5 Ökat behov av ställföreträdare med särskild 

kompetens  

Överförmyndarnämnden har under senare år konstaterat en ökning av såväl 

godmanskap som förvaltarskap, särskilt vad gäller förvaltarskap där det har ökat 

konstant varje år. Ansökningar om förvaltarskap har mellan 2007 och 2019 ökat 

med cirka 75 procent. Detta beror sannolikt på att den psykiska ohälsan har ökat i 

samhället, vilket också gör att dessa ärenden tenderar att bli alltmer komplicerade 

att hantera för lekmannaställföreträdare.  
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Detta sätter fokus på den kommunala förvaltarfunktion som idag ligger inom 

Social resursnämnd. Det är viktigt att förvaltarfunktionen kan drivas med 

tillräckliga resurser i förhållande till det ökade behovet. Tillsammans med Social 

resursnämnd ser Överförmyndarnämnden behov av att kommande ansvarig nämnd 

för förvaltarenheten får en budget som möter det ökade behovet. Samtidigt behöver 

staden se över finansieringsmodellen för förvaltarenheten för att säkerställa en 

effektiv verksamhet som möter stadens behov av kompetenta ställföreträdare. I 

nuläget saknar Social resursnämnd en sådan finansieringsmodell. Konsekvenserna 

är att människor i behov av stöd av ställföreträdare inte får det, vilket får stor 

påverkan på den enskilde. Det får även ekonomiska effekter för staden och 

samhället i övrigt då dessa individer saknar möjlighet att få en stabil tillvaro genom 

stöd och hjälp av en kompetent ställföreträdare 

1.6 SISU Idrottsutbildarna 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 att flytta ansvaret för bidragsgivningen 

till studieförbund i Göteborg från Idrotts- och föreningsnämnden till Social 

resursnämnd från och med 1 januari 2019. Idrott- och föreningsnämnden skulle 

fortsatt ansvara för stadens bidragsgivning till SISU Idrottsutbildarna vilket för 

2019 var budgeterat till 2 miljoner kronor. Justeringen skulle hanteras inom ramen 

för ordinarie budgetberedningssärende, men Social resursnämnd fick hela anslaget 

på 31,2 miljoner kronor i budget 2019 och 2020. Idrott- och föreningsförvaltningen 

har hanterat genom att fakturera Social resursförvaltning 2 miljoner kronor för 

bidragsgivningen till SISU Idrottsutbildarna. 

Social resursnämnd får anslaget till studieförbunden exklusive den del som avser 

bidrag till SISU Idrottsutbildarna som Idrott- och föreningsnämnden har ansvar för 

att fördela.  

Det innebär i 2020 års anslag att Social resursnämnd får 29,2 miljoner kronor att 

fördela och Idrott- och föreningsnämnden får 2 miljoner kronor att fördela till SISU 

Idrottsutbildarna. 

1.7 Socialjourens och Familjerättens 

kommunbidrag ska kopplas till stadens 

befolkningsutveckling 

Socialjourens och familjerättens kommunbidrag är inte kopplat till stadens 

befolkningsutveckling. Göteborgarnas behov har ökat under flera år och 

befolkningen har ökat kraftigt sedan nämndens start. Det är mycket viktigt att de 

nya nämnderna får en bättre finansieringsmodell en den som är aktuell idag. I annat 

fall måste nämnden/ nämnderna omfördela kommunbidrag från andra viktiga 

verksamheter för att klara uppdraget på dessa enheter. Socialjourens och 

familjerättens kommunbidrag ska därför kopplas till stadens befolkningsutveckling. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nämnder ska ta fram underlag till 

verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån 2020 års nämndbudget. Aktuellt 

underlag utgör inspel till kommunfullmäktiges arbete med Göteborgs stads budget 

2021 – 2023. 

Bakgrund och nuläge 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står 

inte i relation till det kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. 

Nämndens behov av att anpassa sin verksamhet till tilldelade medel har inneburit 

och innebär fortsatt att kostnadsökningar i verksamheten balanseras av 

anpassningar i innehållet. Vad avser verksamhetsnominering 2021 – 2023 är ett 

återställande av eget kapital en absolut förutsättning. 
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2 Identifierade utmaningar som 
kräver resurser 2021 och 
framåt 
Systemskiftet mot en hållbar mobilitet  

Skiftet kräver samordning av investeringar i infrastruktur, utveckling av tjänster 

och arbete med attityder. 

Upprätthålla funktionen i den befintliga staden  

De resurser som idag avsätts för att underhålla stadens anläggningar möter inte de 

behov som finns. Därmed ökar det ackumulerade underhållsbehovet. Det innebär 

att stora kostnader skjuts på framtiden vilket på sikt kommer att öka kostnaderna 

för underhållet ytterligare. I dag finns ingen systematik i eller modell för hur 

verksamheten ska kompenseras för de ökade driftskostnader som följer av den 

höga ambitionen i stadsutvecklingen som resulterar i att stadens ytor ökar. 

Koll2035 

Förverkligandet behöver gå i takt med planerad stadsutveckling för att kunna 

omhänderta det ökande behovet av resor i kollektivtrafiksystemet som 

stadsutvecklingen medför. I dag är många av åtgärderna i Koll2035 inte 

finansierade. 

Skyfall & älvkantskydd 

Staden måste planera för och beslutar om en hållbar finansiering och 

utbyggnadstakt. Inledningsvis behöver staden bygga kunskap om nytta och kostnad 

för möjliga åtgärder samt vilka konsekvenser de får för Staden avseende pågående 

stadsutvecklingsprojekt. 

Framkomlighet och trafiksäkerhet 

I en stad där volymen investeringar och reinvesteringar är stor påverkas 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Att säkerställa en god framkomlighet och 

trafiksäkerhet medför en ökad belastning på de resurser som krävs för 

trafiksamordning, trafikantering, trafikinformation och trafikledning. Den ökande 

belastningen är en utmaning och med befintliga resurser ger det en gradvis lägre 

kvalitet för så väl sökande av tillstånd som får längre handläggningstider, som för 

trafikanter som upplever sämre framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Tjänster som utförs utöver den lagstadgade grundnivån 

Trafikkontoret har under flera år sett att resandet med färdtjänst ökar. Kopplat till 

verksamheten finns det höga krav på god service och inom vissa områden erbjuds 

tjänster som utförs utöver den lagstadgade grundnivån. Exempel på dessa tjänster 

är trappklättring, tillhandahållande av bilbarnstol vid resor samt bärhjälp med 

kassar. Det är en utmaning att försöka möta krav och förväntningar på aktuella 

tjänster då ekonomiska förutsättningar saknas. 

Projektrelaterade risker 

Genomförandet av stora och komplexa infrastrukturprojekt är alltid förenat med 

osäkerheter och risker. Möjlighet att påverka dem är olika beroende på om 

projektet är i planerings-/projekterings- eller i produktionsfas. Osäkerheter och 

risker i komplexa infrastrukturprojekt har stor påverkan på såväl investerings- som 

driftsekonomi. Därför är det viktigt att det i Göteborgs stad finns beslut om hur 



 

 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023  5 (14) 

Trafiknämnden  

 2020-05-11 

ekonomisk riskexponering i projekten ska hanteras. Det är också viktigt att 

fastställa vilka risker som ska hanteras av respektive nämnd och vilka risker som 

ska hanteras på högre nivå. 

Förväntning på snabb, samlad och individanpassad information 

Förväntan på information om stadsutveckling, trafikomläggningar, 

trafikinformation och framkomlighet är hög. Samtidigt ökar kraven på datasäkerhet 

och hur informationsmängder hanteras och sprids digitalt genom lagstiftning som 

GDPR. Trafiknämndens verksamhet engagerar. Detta påvisas bland annat av att 

antalet synpunkter, frågor och begäran om allmän handling ökar samtidigt som 

mediabevakningen är stor. 

Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar 

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska rivning, sanering eller utrangering av 

egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ingå i 

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. För trafikkontoret innebär 

det att aktuella kostnader, som tidigare år belastat berörda investeringsprojekt nu 

ska belasta kommunbidraget. Detta medför en ökad belastning på kommunbidraget 

med cirka 50 - 70 miljoner kronor under 2021. 
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3 Strategiska vägval 
För att bättre kunna planera, genomföra och i övrigt bidra till en långsiktigt hållbar 

stadsutveckling finns behov av förtydliganden, avvägningar och vägval enligt 

nedan. De vägval som görs kommer att påverka trafiknämndens möjligheter att 

säkerställa dess uppdrag inom givna ramar. 

Gemensamma prioriteringar för hela staden 

I arbetet med förtätning och utvidgning strävar förvaltningarna efter att 

åstadkomma goda stadsmiljöer och hållbara resor men här uppstår också 

målkonflikter kopplat till förvaltningarnas olika uppdrag med delvis olika 

prioriteringar och finansieringslösningar. För att möjliggöra god genomförbarhet 

och kvalitet i leveranserna krävs ökad samordning, prioritering och utveckling av 

gemensamma arbetssätt i staden. 

Kapitalkostnader  

En dramatisk ökning av kapitalkostnaderna förutses de kommande åren. Inom 

några år är enbart kapitalkostnaderna högre än nuvarande kommunbidrag. 

Förvaltningen ser behov av full kostnadstäckning för kapitalkostnader då 

kapitalkostnaderna i annat fall i mycket hög grad kommer att påverka möjligheten 

att utföra uppdrag enligt reglementet. 

Kostnader för avbrutna projekt och projektrelaterade risker 

I takt med att projektportföljen växer och omfattar fler komplexa projekt som 

sträcker sig över en lång tid, ökar riskerna för ändrade förutsättningar och därmed 

kostnader för utredningar som inte kan kostnadsföras på projekten. Det är av 

yttersta vikt att staden tar ställning till hur denna risk ska hanteras samt att staden 

säkerställer finansiering av risker kopplade till de komplexa projekt som 

kommunfullmäktige fattar beslut om. 

Älvkantskydd  

Staden står inför stora utmaningar vad avser översvämningsrisker inklusive 

älvkantskydd. Idag saknas vägledning bland annat i fråga om finansiering och 

genomförande. Det är av stor vikt att staden planerar för och tar ställning för en 

hållbar utbyggnadstakt. 

Koll 2035 

Den uppskattade investeringskostnaden för Koll 2035 är cirka 25 miljarder kronor 

(2015 års prisnivå). Investeringskostnaden för motsvarande cirka 18 miljarder 

kronorna saknar finansiering. Samtidigt saknas utrymme för att kunna hantera 

utredningar med mera som behöver göras inom ramen för kommunbidraget. Utan 

beslut om en hållbar och långsiktig finansieringslösning kommer intentionen i Koll 

2035 inte att kunna uppnås. Det är av yttersta vikt att berörda parter fastställer en 

gemensam utbyggnadstakt och att denna ligger i linje med takten i den övriga 

stadsutvecklingen. 

Det är avgörande för stadens utveckling är att investeringar i stadsutveckling sker i 

balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av staden. Avgörande 

är också att för staden gemensamma prioriteringar fastställs samt att stadens 

förvaltningar och bolag ges tillräckliga förutsättningar både ur en ekonomisk 

aspekt och ur en framkomlighetsaspekt. 
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4 Möjligheter till 
kostnadsreducering i 
verksamheten 
Trafikkontoret arbetar löpande med att identifiera och genomföra 

kostnadsreduceringar i verksamheten. Vissa frågor kräver politiskt beslut om 

förändrad inriktning och anpassade servicenivåer. Andra omfattar ökad fokus på att 

öka den externa finansieringen av förvaltningens verksamhet. Ytterligare andra 

kräver initiala investeringar som i förlängningen möjliggör kostnadsreduceringar. 

Bygga den nya staden i långsammare takt 

Volymökningen i investeringar innebär ökade behov av driftresurser för 

exempelvis planering och myndighetsutövning. En stor projektvolym ökar även 

risken för kostnader för projekt och förstudier som inte kan fullföljas samtidigt som 

den höga stadsutvecklingstakten medför att trafikkontoret löpande får fler ytor att 

förvalta. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen 

motsvarar inte det kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. 

Detta riskerar redan 2020 att få konsekvenser för vilka projekt och investeringar 

trafikkontoret kan fullfölja. Trafikkontoret ser vidare en drastisk ökning av 

kapitalkostnaderna de kommande åren. År 2029 är enbart kapitalkostnaderna högre 

än nuvarande kommunbidrag varför trafikkontoret ser behov av full 

kostnadstäckning för kapitalkostnader. 

Förändrad inriktning 

Göteborgs Stad sköter drift och underhåll på 133 kilometer enskilda vägar, dock 

utan att ha rådighet som väghållare. Under 2020 uppgår stadens kostnader för 

enskilda vägar till cirka 27 miljoner kronor. Det finns önskemål om att staden ska 

ta över ägarskapet av belysningsstolpar på enskilda vägar. Detta skulle öka 

kostnaderna för staden ytterligare. Göteborgs Stad säkerställer därtill möjlighet till 

godstrafik i Göteborgs södra skärgård. För detta har staden sedan ett antal år 

tillbaka beviljats fraktbidrag från staten. Aktuellt bidrag trappas ner och från 2021 

kommer staden att bära den fulla kostnaden. Underskottet för frakttrafiken uppgår 

därmed till cirka 14 miljoner kronor/år. Trafikkontoret ser att det är av stor vikt att 

staden tar beslut om fortsatt inriktning gällande enskilda vägar samt godstrafik i 

Göteborgs södra skärgård. 

Anpassade servicenivåer 

Det finns höga krav på service och inom vissa områden erbjuder förvaltningen 

tjänster som utförs utöver den lagstadgade grundnivån. Trafikkontoret har 

identifierat möjligheter till kostnadsreducering enligt nedan: 

• Möjlighet att ändra upphandlingsförfarandet så att trafikkontoret, istället 

för park- och naturförvaltningen, handlar upp entreprenörer för 

vinterväghållning när nuvarande kontrakt löper ut under de kommande tre 

åren. Förvaltningen ser en möjlig besparing om cirka 4 miljoner kronor/år. 

Besparingen grundas på att trafikkontoret med förändringen inte behöver 

stå för det påslag som park- och naturförvaltningen i dagsläget tar ut. 

Aktuellt belopp är beroende av kostnadsutveckling, konkurrenssituation 
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och indexuppräkning. 

• Möjlighet att dra ner ambitionsnivån kopplat till vinterväghållning. Mindre 

delar i nuvarande kontrakt kan omförhandlas omgående men större 

förändringar kräver nytt kontrakt vilket kan omhändertas under kommande 

år. Konsekvenser av en lägre ambitionsnivå är troligtvis sämre 

framkomlighet, fler fallolyckor och överlag sämre trafiksäkerhet. 

Förvaltningen ser en möjlig besparing på längre sikt om cirka 5 - 30 

miljoner kronor/år beroende på styrning. 

• Möjlighet att ersätta sopsaltning med flisning kopplat till vinterväghållning 

av pendlingscykelbanor. Konsekvensen av detta bedöms bli sämre 

framkomlighet och mindre cykling på vintern. Förvaltningen ser en möjlig 

besparing om cirka 10 miljoner kronor/år. Aktuella kontrakt bedöms kunna 

omförhandlas med start 2021. 

• Möjlighet att dra ner ambitionsnivån kopplat till renhållning. 

Konsekvenser vid ett eventuellt beslut i denna riktning är troligtvis 

missnöjda boende, besökare och näringsliv, fler skadedjur och att staden 

ger ett sämre intryck. 

• Möjlighet att minimera inspektioner och åtgärder på anläggningar, lägga 

mindre medel på förebyggande underhåll och minimera driftåtgärder. 

Konsekvensen av detta vägval blir att kapitalvärdet och funktionen 

minskar. På längre sikt kommer det att bli dyrt för staden då det krävs 

reinvesteringsåtgärder för att upprätthålla funktionen Förvaltningen ser en 

möjlig besparing om cirka 7 miljoner kronor/år. Möjlig besparing bygger 

på att allt förebyggande underhåll läggs ner vilket ger effekt under 2021 

och 2022. 

• Möjlighet till ökad effektivitet genom digitalisering. Trafikkontoret ser ett 

kraftigt ökat ärendeflöde avseende starttillstånd, markupplåtelse, dispenser, 

reglering etc. Det finns en viss förutsättning för ökad effektivitet genom 

digitalisering men det kräver en initial investering. Förvaltningen ser en 

risk för förseningar av annans byggprojekt, sämre kvalitet i bedömning 

med osäker tillämpning av likabehandlingsprincip och förutsägbarhet samt 

minskad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Möjligheten till besparing beror 

på grad av ambition. Ett bibehållande av aktuell budget innebär en gradvis 

kvalitetssänkning för enskild samt för boende, besökare och näringsliv. 

• Möjlighet att begränsa stadens åtaganden inom särskilda 

samverkansområden så som Citysamverkan, medborgarlöften, 

trygghetsåtgärder etc. Detta skulle sannolikt innebära sänkt förtroende för 

stadens verksamhet, mindre benägenhet att medfinansiera stadens projekt, 

ökad otrygghet och sämre förutsättningar för handel och fastighetsägare. 

Besparingen omfattar främst minskning av egen personal men även 

finansiering av Citysamverkan vilken omfattar cirka 1,4 miljoner kronor år 

2020. 

• Möjlighet att sänka ambitionsnivån inom Evenemangsstaden med 

avseende på tillfällig reglering, städning i samband med evenemang, 

skyltsättning, trafiksamordning och information till allmänhet. 

Konsekvenser av detta bedöms bli en skräpigare stad, fler störningar i 

trafiken, sänkt attraktivitet vad avser förläggning av evenemang i staden 

samt lägre omsättning för evenemangssektorn. Möjligheten till besparing 

beror på grad av ambition för Göteborg som evenemangsstad. År 2019 var 

utfallet 5 miljoner kronor för trafiknämndens budget. 

• Möjlighet att justera avgifter samt se över åtaganden, servicenivåer med 

mera. Resandet med färdtjänst ökar. Samtidigt finns det höga krav på god 

service. Inom vissa områden erbjuds tjänster som utförs utöver den 
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lagstadgade grundnivån. Trafikkontoret ser möjlighet till 

kostnadsreducering i verksamheten genom avgiftsjusteringar, översyn av 

åtaganden utöver grunduppdraget, servicenivåer samt resor som inte ska 

utföras som färdtjänst. 

Minskat tjänsteutbud 

Trafikkontoret erbjuder tjänster inom många områden. Förvaltningen ser möjlighet 

till kostnadsreducering i verksamheten genom att minska eller avsluta tjänster. 

• Drift av tillkommande cykelgarage i Gamlestaden och vid Västlänkens 

stationer i Haga respektive Korsvägen har idag ingen finansiering. En 

minimering av servicenivån i cykelgaragen skulle till exempel kunna 

handla om att inte upprätthålla en kundservice. Konsekvensen riskerar bli 

att aktuella garage inte används eller används för oegentligheter. Likaså 

riskerar garagen upplevas som och/eller utvecklas till otrygga platser. 

Gamlestadens cykelgarage med lägsta servicenivå beräknas kosta 1 miljon 

kronor/år. Investeringsmedel finns avsatta för ytterligare tre-fyra 

cykelgarage. 

• En avveckling av appen Cykelstaden skulle innebära minskad service till 

cyklister samt minskad möjlighet att samla in information om cyklisters 

upplevelse av cykelmiljön. Förvaltningen ser en möjlig besparing om cirka 

0,5 miljoner kronor/år. 

• Genom att sluta reglera och skylta för att möjliggöra exempelvis 

sommargågator, ser förvaltningen en möjlig besparing motsvarande cirka 1 

miljon kronor/år. Konsekvensen av en eventuell besparing riskerar bli lägre 

attraktivitet i stadsrummet, lägre gångattraktivitet, missnöjda verksamheter 

och fastighetsägare samt minskade möjligheter att testa trafikala lösningar 

under en begränsad tid. 

Ökad extern finansiering 

Trafikkontoret bidrar i stadens bygglov- och detaljplanearbete genom att samordna 

stadens arbete med hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. Förvaltningen ser en 

möjlighet till kostnadsreducering genom att i planeringsskedet i trafikkontorets 

arbete med detaljplan och trafikförslag, öppna för en högre grad av finansiering av 

exploatörer. Att exploatörerna får ökade kostnader medför att det blir dyrt att 

exploatera i Göteborg vilket sannolikt leder till högre hyror och/eller lägre 

reavinster från fastighetskontoret och Älvstranden Utvecklings AB. Trafikkontoret 

bedömer besparingspotentialen till cirka 10 - 20 miljoner kronor/år. 

Ökade intäkter 

Utökade kontroller av arbete i gata möjliggör att förvaltningen får rätt intäkter för 

markupplåtelse samt i högre grad tilldelar påföljd vid felaktig avstängning av gata. 

Samtidigt ser förvaltningen behov av att utöka bemanningen för att klara 

uppdraget. Effekterna av utökade kontroller är ökad likabehandling av 

entreprenörer samt troligen bättre efterlevnad av starttillstånd. Det medför högre 

trafiksäkerhet och framkomlighet som följd. Det är svårt att bedöma hur mycket 

intäkterna kan öka vid en mer heltäckande kontroll. 

Övrigt 

Trafikkontoret ser en möjlighet att utnyttja befintlig teknik till förenklingar 

exempelvis vad avser dokumentation och rapportering. Förvaltningen har idag inte 

resurser för att aktivt hantera nya lösningar som på sikt kan ge lägre kostnader och 

bidra till långsiktiga förbättringar. Med fler insatser för att öka användningen av ny 

teknik skulle förvaltningen exempelvis kunna förbättra drift- och 

underhållsoptimering samt självservicen för hantering av serviceresor och 
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utlämning av handlingar. En förbättrad samordning av digitalisering i staden är en 

förutsättning för vidare ställningstagande och hantering. 
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5 Verksamhetsnominering 2021 
- 2023 
Ett återställande av eget kapital är en absolut förutsättning för förslag till 

verksamhetsnominering 2021 – 2023. Om detta inte medges och om ramen inte 

kraftigt förändras samtidigt som staden har en hög ambitionsnivå i 

stadsutvecklingstakten, en hög omställningstakt till hållbart resande och bråttom att 

klimatsäkra staden så leder det till mycket stor påverkan på trafikkontorets andra 

verksamheter dvs. serviceresor, drift- och underhåll samt myndighetsutövning. 

Trafikkontorets bedömning av tillkommande kostnader 2021 - 2023 uppgår till 

cirka 140 - 190 miljoner kronor/år. Inräknat kapitalkostnader bedöms 

tillkommande kostnader uppgå till cirka 260 - 490 miljoner kronor/år. 

Kapitalkostnaderna inkluderar 20 miljoner kronor i förgäveskostnader i enlighet 

med långsiktigt investeringsunderlag. 

Stadsutveckling  

För att bidra i planeringsprocessen och möjliggöra ett genomförande vad avser 

älvkantskydd krävs personella resurser och utredningar/undersökningar. 

Trafikkontoret bedömer att det årligen innebär ökade personalkostnader på 2 - 6 

miljoner kronor/år och verksamhetskostnader på 3 - 10 miljoner kronor/år. 

Trafikkontoret önskar att en central budget finns, då det finns ett stort behov av 

samordning mellan berörda nämnder avseende framtagande av beslutsunderlag. 

Den uppskattade investeringskostnaden för Koll 2035 är cirka 25 miljarder kronor 

(2015 års prisnivå). Av denna kostnad saknas finansiering för cirka 18 miljarder 

kronor. Därtill saknas medel inom ramen för kommunbidraget för att kunna hantera 

de utredningar med mera som behöver göras. Trafikkontoret bedömer att det 

årligen innebär ökade personalkostnader om 2 - 6 miljoner kronor och 

verksamhetskostnader om 3 - 10 miljoner kronor. 

Flera av de projekt som trafikkontoret planerar genomföra under de närmaste åren 

kommer att kräva nya eller ändrade detaljplaner. Projekten är inte en del av annan 

pågående planläggning varför trafikkontoret i plansammanhanget betraktas som 

exploatör. Detta innebär att trafikkontoret ska betala plantaxa till 

byggnadsnämnden. Trafikkontoret bedömer att plantaxan ger ökade kostnader om 

cirka 10 miljoner kronor/år, ej inräknat byggnadsnämndens eventuella höjningar av 

plantaxan. 

Den höga stadsutvecklingstakten innebär att trafikkontoret löpande får fler ytor att 

förvalta. I dag finns ingen systematik i hur verksamheten ska kompenseras för de 

ökade driftskostnader som följer av att stadens ytor ökar. Trafikkontoret bedömer 

att skötsel av tillkommande ytor genererar ökade kostnader om cirka 9 miljoner 

kronor år 2021, cirka 8 miljoner kronor år 2022 och cirka 24 miljoner kronor år 

2023. 

Tillkommande kostnader jämfört med 2020 

I syfte att bromsa sättningen på konstruktionen och därmed förhindra att 

vattenflödet tränger ut i marken och orsakar sättningar och översvämningar 

behöver Gullbergskulverten åtgärdas. Kostnaden beräknas uppgå till 6 miljoner 

kronor under 2021. 

Tillkommande kostnader för trafikkontorets ansvarsområden (ökad renhållning och 
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vissa åtgärder vid älven) kopplat till stadens jubileumssatsning beräknas till 3 

miljoner kronor under 2021. 

Kontrakt med entreprenörer vad avser drift och underhåll innebär i regel ökade 

kostnader kopplat till index. Trafikkontoret bedömer denna kostnad till cirka 5 

miljoner kronor år 2021, cirka 10 miljoner kronor år 2022 och cirka 10 miljoner 

kronor år 2023. Om utrymme ej medges för att möta tillkommande kostnader med 

anledning av index innebär detta i realiteten krav på besparingar i verksamheten 

samt att det ackumulerade underhållsbehovet ökar ytterligare. 

Verksamhetsområde serviceresor möter ett alltmer ökat resande. Den ökade 

kostnaden med anledning av den demografiska förändringen bedöms till 5 miljoner 

kronor/år. Det ökade färdtjänstresandet i form av barns resor till fritidshem i 

anslutning till skoldagen bedöms till 40 000 resor per år vilket motsvarar 12 

miljoner kronor inklusive förmedlingsavgifter. Detta föreslås lösas genom en 

ramjustering mellan nämnderna. Västra Götalandsregionens ändring av 

sjukresereglerna beräknas innebära ökade kostnader om 10 miljoner kronor/år. I 

tillägg finns behov av att inom 2 - 3 år investera i ett nytt IT-system för 

serviceresor. Detta beräknas medföra leasingkostnader om cirka 11 miljoner 

kronor/år med start år 2023. Därtill beräknas indexuppräkningar medföra ökade 

kostnader om 5 miljoner kronor/år. Totalt uppgår den ökade kostnaden för 

verksamhetsområde serviceresor till cirka 32 miljoner kronor/år från år 2021 

respektive cirka 43 miljoner kronor/år från år 2023. 

Göteborgs Stad genom trafikkontoret har sedan ett antal år tillbaka beviljats 

fraktbidrag för godstrafik i Göteborgs södra skärgård. Från och med 2021 kommer 

staden att bära den fulla kostnaden, motsvarande cirka 14 miljoner kronor/år. I ett 

längre perspektiv behövs en ny finansieringsmodell för frakttrafiken. Till dess att 

frågan lösts ut behöver trafikkontoret säkerställas medel för att kunna fullgöra 

uppdraget. 

Trafikkontoret ser att det är av stor vikt att staden tar ställning till hur stadens 

inriktning gällande enskilda vägar ska utformas. Under 2020 uppgår stadens 

kostnader till cirka 27 miljoner kronor. Det finns önskemål om att staden ska ta 

över ägarskapet av belysningsstolpar på enskilda vägar. Detta skulle öka 

kostnaderna för staden ytterligare. 

I fråga om Citysamverkan finns det beslut i kommunfullmäktige om stadens 

deltagande Berörd parter är överens om att trafikkontoret ska ansvara för 

finansiering och samordning från år 2021. För trafikkontoret innebär detta 

tillkommande kostnader om cirka 2 miljoner kronor per år.  

Omföring av kostnader  

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska rivning, sanering eller utrangering av 

egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ingå i 

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. För trafikkontoret innebär 

detta att kostnader som tidigare belastat aktuella investeringsprojekt ska belasta 

kommunbidraget.  

Rivningskostnaderna för Göta Älvbron uppgår till cirka 55 miljoner kronor, varav 

cirka 10 miljoner kronor 2021 och cirka 45 miljoner kronor 2022. Kostnaden ingår 

i investeringsbeslutet. Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om att överföra 

dessa medel till kommunbidraget. Frågan lyfts även i långsiktig 

investeringsunderlag. 

I trafikkontorets investeringsprojekt uppgår kostnader för sanering av förorenad 
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mark till cirka 50 miljoner kronor/år. 

Fler, långa och komplexa projekt ökar riskerna för ändrade förutsättningar och 

därmed kostnader för avbrutna projekt/utredningar som inte kan kostnadsföras på 

projekten (t.ex. Stadslinbana mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget via Lundby 

och Lindholmen). Staden måste säkerställa finansiering av risker kopplade till de 

komplexa projekt som kommunfullmäktige fattar beslut om då de i annat fall 

riskerar att äventyra möjligheten att utföra uppdrag enligt reglemente. 

Kapitalkostnader 

Trafikkontoret ser en mycket stor ökning av kapitalkostnaderna de kommande åren 

vilket speglar takten i stadsutvecklingen. Behov föreligger av full kostnadstäckning 

för kapitalkostnader då dessa i annat fall kommer att påverka möjligheten att utföra 

uppdrag enligt reglementet. Trafikkontoret bedömer att tillkommande 

kapitalkostnader 2021 - 2023 uppgår till cirka 120 – 300 miljoner kronor. 

Kapitalkostnaderna inkluderar 20 miljoner kronor i kostnader för avbrutna projekt i 

enlighet med långsiktigt investeringsunderlag.  

Övrigt 

Säkerställandet av ändamålsenliga kontorsytor och en god fysisk arbetsmiljö för 

förvaltningen bedöms ge ökade lokalkostnader om cirka 9 miljoner kronor 2021 

och cirka 18 miljoner kronor 2022 och framåt. 

Om budgetramen för 2021 minskas eller bibehålls på nuvarande nivå kommer 

trafikkontorets möjlighet att utföra uppdrag enligt reglementet påverkas kraftigt. 

Exempelvis kommer förvaltningen inte kunna möta stadsutvecklingstakten eller 

fullfölja åtaganden i enlighet med handlingsplan Koll 2035. Därtill kommer 

förvaltningen behöva tacka nej till exploateringsprojekt då de har driftspåverkan på 

förvaltningens budget samt bromsa eller pausa åtgärder inom trafiknämndens 

investeringsplan 2020 - 2023. 
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6 Förslag till prioritering 2021 – 
2023 
1. Erforderliga servicenivåer 

Det finns höga krav och förväntningar från boende, besökare och näringsliv på 

trafikkontorets tjänster. Inom vissa områden, däribland serviceresor, erbjuder 

förvaltningen tjänster som utförs utöver den lagstadgade grundnivån. En översyn 

av åtaganden utöver grunduppdraget och den lagstadgade grundnivån möjliggör 

kostnadsreducering i verksamheten. 

2. Ingångna avtal 

Det finns en hög investeringsvilja i staden och en stor förväntan bland stadens 

invånare. Staden har ingått avtal och överenskommelser, exempelvis genom 

Sverigeförhandlingen. För att kunna fullgöra stadens åtaganden i dessa avtal krävs 

ökad stadenövergripande samordning, prioritering och utveckling av gemensamma 

arbetssätt. 

3. Drift och underhåll av stadens befintliga anläggningar  

En ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver ske i balans med en långsiktig 

finansiering av förvaltning och drift av staden. Staden investerar i nya anläggningar 

utan att säkerställa nödvändigt kommunbidrag så att kapitalvärdet kan upprätthållas 

över tid. Det är viktigt att drift och underhåll av stadens befintliga anläggningar 

prioriteras i staden och att medel säkerställs verksamheterna i erforderlig mån. 

4. Långsiktigt hållbar stadsutveckling 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den i dagsläget ökande 

investeringsvolymen motsvarar inte det kommunbidrag som trafikkontoret har för 

sin driftverksamhet. Stadsutvecklingstakten måste samordnas med utbyggnaden i 

enlighet med målbild Koll2035. Det är av mycket stor vikt att för staden 

gemensamma prioriteringar fastställs och att tillräckliga förutsättningar för 

genomförande av en långsiktigt hållbar stadsutveckling säkerställs alternativt att 

takten i stadsutvecklingen minskas i samverkan med berörda externa parter. 

Ökande kostnader måste vid oförändrad nivå, tillsäkras berörda parter i staden. 
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1 Nominering: Gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 
Resurser till gymnasieskolan för ökad likvärdighet och ökad möjlighet att 

genomföra det kompensatoriska uppdraget. 

Gymnasieskolorna i Göteborg möter en stor variation i elevers bakgrund och 

förutsättningar för lärande. För att lyckas med uppdraget att kompensera för 

dessa olikheter krävs riktade insatser mot elevgrupper som på grund av sämre 

förutsättningar riskerar låg måluppfyllelse eller avhopp från studier.  

Ersättningen per elev för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är relativt låg 

i Göteborg i jämförelse med riket och låg i jämförelse med övriga storstäder. 

För att öka likvärdigheten, förstärka de riktade insatserna inom det 

kompensatoriska uppdraget och förbättra kvaliteten i undervisningen för 

samtliga elever behöver resurser till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

förstärkas.  

För ett stort antal av de obehöriga elever som börjar ett introduktionsprogram 

krävs mer än tre år för att nå målet med utbildningen. Det nuvarande 

kommunbidraget till gymnasieskolan beräknas efter befolkningsgruppen 16-18 

år och bygger på att eleverna tar examen efter tre år. Kommunbidraget behöver 

förstärkas så att det bygger på den faktiska genomströmningstiden för elever i 

gymnasieskolan.  

Satsningar som möjliggör rätt stöd till varje elev och därmed likvärdiga 

förutsättningar att slutföra sin gymnasieutbildning innebär stora 

samhällsvinster. Fler ungdomar kommer att nå arbetsmarknaden eller fortsätta 

sina studier. 

1.1 Bakgrund 

Likvärdig utbildning och skolans kompensatoriska 

uppdrag 

Skollagen fastställer att skolan ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till 

en utbildning av hög kvalitet. Likvärdig utbildning innebär att alla elever skall 

få lika möjligheter att uppnå skolans mål och att utbildningarna skall ha lika 

värde.1 Skolan har i uppdrag att kompensera för olikheter i elevers bakgrund 

och förutsättningar.2 Olikheter i bakgrund och förutsättningar kan handla om 

skillnader i socioekonomiska bakgrundsfaktorer så som föräldrars 

utbildningsbakgrund, inkomst och sysselsättning, skillnader i hälsa och 

välmående, skillnader i språklig bakgrund och skillnader i förutsättningar för 

lärande. Att kompensera för dessa skillnader är en av skolans största 

utmaningar.  

 
1 Daniel Sundberg, Linnéuniversitet, 2005 
2 Skollagen 1 kap 4 § 
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Lärande och hälsa 

I skolans kompensatoriska uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i 

fokus.3 Det råder ett ömsesidigt och dubbelriktat samband mellan 

skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder till ökat välbefinnande och 

därmed bättre förutsättningar för lärande. Lärande i sig leder till minskad ohälsa 

och en mindre risk för utanförskap. 

Den enskilt viktigaste faktorn för psykisk hälsa i vuxenlivet är fullgjorda 

studier. Ur ett samhällsperspektiv behöver staden satsa på lärandet för att 

elevernas ohälsa ska minska.  

Förstärkning av det kompensatoriska uppdraget 

Utbildningsnämnden ser att det kompensatoriska uppdraget behöver förstärkas 

och att följande insatser är särskilt viktiga för att säkerställa likvärdighet och 

hög måluppfyllelse i gymnasieskolan.  

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets- 

och huvudmannanivå, för att säkerställa att insatser görs där de behövs 

som mest och att de ger resultat.  

• Fortsatt anpassning av undervisningen till elevernas förutsättningar och 

behov, lärandemiljön och det ämne som behandlas.  

• Fortsatt utveckling av individ- och gruppanpassade utbildningar inom 

introduktionsprogrammen.  

• Fortsatt utveckling av arbetet med anpassningar och särskilt stöd. 

• Fortsatt utveckling av främjande och förebyggande elevhälsoarbete.  

• Förstärkt kompetensutveckling för att möta alla elevers behov.  

• Tillräckligt med vuxna i skolan ger bättre förutsättningar för ett 

relationsskapande arbete – ”läranderelationer” där företräde ges till 

kommunikation och samtal. 

• Fortsatt utveckling av undervisning som bygger på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. 

1.2 Uppdrag och förutsättningar – 
gymnasieskolan 
En stor andel elever på introduktionsprogram läser både grundskoleämnen för 

behörighet och ett nationellt program. Många finns därmed kvar längre än tre år 

i gymnasieskolan. I stadens nuvarande resursfördelningsmodell beaktas 

förändringen av antal ungdomar i åldern 16-18 år. Det finns ett behov av att 

omarbeta resursmodellen för att nå följsamhet mellan resurser och elevtal.  

Det kompensatoriska uppdraget är särskilt viktigt för elevgrupper med 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer och andra förutsättningar som påverkar 

lärandet, dessa grupper återfinns i stor utsträckning på 

introduktionsprogrammen och även på yrkesprogrammen. Nedan följer exempel 

på identifierade elevgrupper.  

 
3 Kungliga Vetenskapsakademien, 2010 
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Antal elever på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ, elever som är 

längst från behörighet, har ökat i Göteborg. 

Andelen nyinvandrade elever är högre i Göteborg än riksgenomsnittet och 

ligger på ca 10 % (2018).  

Andelen elever med neuropsykiatriska diagnoser har ökat4 vilket ställer krav på 

förändrade lärmiljöer, anpassad undervisning och specialpedagogiskt stöd.5 

Det har skett en ökning av psykisk ohälsa bland tonåringar i Sverige. Orsakerna 

tycks i första hand finnas inom skolan.6 

1.3 Uppdrag och förutsättningar – 
gymnasiesärskolan 
Sedan GYS13 har elevsammansättningen i gymnasiesärskolan förändrats och 

andelen elever på de nationella programmen har minskat, då en del av dessa 

elever nu befinner sig i gymnasieskolan.  

Elever som tidigare mottogs på de individuella programmen finns nu även inom 

de nationella programmen. Det kräver dels ett annat arbetssätt i undervisningen 

samt att gruppstorlekarna behövt minska, dels ett ökat behov av elevassistenter 

och korttidstillsyn. Det syns en allt tydligare utveckling mot att fler 

anpassningar och stödinsatser behövs för att eleverna skall klara av att nå 

programmålen.  

I Göteborg är andelen elever på de individuella programmen högre än 

riksgenomsnittet och i jämförbara städer.  

På de individuella programmen finns en större andel elever med mycket stora 

behov. Ett större behov av kringresurser har uppstått för att nå de ökade 

kunskapskraven som GYS13 ställer samt för att stödja och hantera elever med 

problemskapande beteende.  

Elevsammansättningen ställer nya arbetsmiljökrav och det har skett 

arbetsskador och incidenter i verksamheten då man inte alltid haft tillgång till 

två specialassistenter per elev, vilket skulle behövas i vissa fall.  

1.4 Elevsammansättning och 
resultatutveckling  
I detta avsnitt ges en mer kvantitativ beskrivning av hur verksamhetens 

förutsättningar och resultat utvecklats över tid, ur ett hemkommunperspektiv 

samt i de kommunala skolorna. Jämförelser av verksamhetens förutsättningar, i 

detta fall elevsammansättning, görs med landets andra storstäder – Stockholm 

och Malmö. För resultatutvecklingen görs även en jämförelse med 

riksgenomsnittet, då det kompensatoriska uppdraget syftar till att eleverna, trots 

skillnader i bakgrund och förutsättningar, ska nå utbildningens mål.  

 

 
4 Socialstyrelsen, 2019 
5 SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
6 Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige, Folkhälsomyndigheten, 2018 
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Göteborg och Malmö har en högre andel elever på yrkesprogrammen än 

Stockholm. I Göteborg till skillnad från Malmö och Stockholm går majoriteten 

av eleverna på yrkesprogrammen på de kommunala skolorna. 

Yrkesprogrammen är mer kostsamma än de högskoleförberedande programmen 

och har i dagsläget en lägre grad av måluppfyllelse.  

      

 

Göteborg och Malmö har en högre andel obehöriga elever än Stockholm. I 

Göteborg går majoriteten av de obehöriga eleverna på de kommunala skolorna. 

En stor andel elever på introduktionsprogrammen läser både grundskoleämnen 

för behörighet och ett nationellt program. Många finns därmed kvar längre än 

tre år i gymnasieskolan. Elever med mindre goda skolerfarenheter, bristande 

närvaro och måluppfyllelse samt socioekonomiska bakgrundsfaktorer och andra 

förutsättningar som påverkar lärandet återfinns i stor utsträckning på 

introduktionsprogrammen och även på yrkesprogrammen.  
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I Göteborg har andelen elever på Språkintroduktion (IMS) minskat sedan 

kulmen 2016-2017. Andelen elever på Individuellt alternativ (IMA), för elever 

som är längst från behörighet, har däremot ökat. Nästan samtliga av dessa 

elever finns i egen regi. Resurskrävande insatser behövs för att eleverna ska nå 

utbildningens mål.  

 

I riket och de övriga storstäderna har genomströmningen ökat över tid, medan 

Göteborg har en lägre genomströmning än riksgenomsnittet och ett över tid 

oförändrat resultat för andel elever med examen inom 3 år. I Göteborg tar en 

ökande andel elever examen inom 4 år.  

 

Den lägre genomströmningen är särskilt tydlig i de kommunala skolorna med en 

hög andel elever på yrkesprogram och introduktionsprogram samt en högre 

andel nyinvandrade elever. 
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1.5 Resurser 

Göteborg har en lägre ersättning per elev än riksgenomsnittet och de andra två 

storstäderna i landet. Kommunbidraget till gymnasieskolan i Göteborg beräknas 

efter befolkningsgruppen 16-18 år och bygger därmed på att eleverna tar 

examen efter tre år. 

 

Kostnad per elev per hemkommun, samtliga kommuner i Sverige 2018.7  

I en jämförelse med andra kommuner ligger Göteborgs gymnasieskolor lågt i 

kostnader, samtidigt som andelen resurskrävande elever och utbildningar är 

högre. 

 
 

Även i gymnasiesärskolan är kostnaderna lägre än i riket och de andra två 

storstäderna, samtidigt som andelen elever på de mer resurskrävande individuella 

programmen är högre. 

 
7 Kolada.se, RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) 

Kostnad per elev, 
hemkommun 2018 

 

Göteborg: 110 123 kr 

Malmö: 122 682 kr 

Stockholm: 120 599 kr 

Riket: 123 805 kr  

 



 

Utbildningsnämndens verksamhetsnomineringar 9 (14) 

Budgetåren 2021-2023  

Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen  

1.6 Riskbedömning  

En bibehållen eller minskad nivå på resurstilldelningen förenat med bibehållen 

eller ökad kostnadsnivå för bland annat lokaler och IT kan leda till:  

• Bibehållen eller lägre måluppfyllelse  

• Individuella behov och anpassningar får stå tillbaka 

• Minskad skolnärvaro och ökad andel avhopp  

• Ett försämrat omhändertagande av ökad psykisk ohälsa 

• En försämrad arbetsmiljö för elever och personal 

Ur ett samhällsperspektiv ökar risken att ungdomar inte kan etablera sig på 

arbetsmarknaden eller gå vidare till studier, vilket kan leda till utanförskap och 

ohälsa. 

2 Nominering: Studie- och 
yrkesvägledning 
Resurser till Vägledningscentrum för att minska antalet elever per vägledare 

samt ge elever i årskurs 5 tillgång till vägledande samtal 

2.1 Bakgrund 

Elevernas rätt till vägledning 

När nuvarande organisation av studie- och yrkesvägledningen för grund- och 

gymnasieskolan infördes 2003 definierades målgruppen som årskurs 6 i 

grundskolan till och med årskurs 3 i gymnasieskolan. Sedan införandet av en ny 

skollag (2010:800) har alla elever rätt till samtal med studie- och 

yrkesvägledare vilket innebär att eleverna ska erbjudas vägledande samtal även 

inför valet i årskurs 5.   

I skollagen anges att elever i grund- och gymnasieskolan ska ha tillgång till 

personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av 

framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. De olika 

förordningarna för skolan föreskriver också att studie- och yrkesvägledaren ska 

vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.8  

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse ska löpa som en röd tråd genom 

elevens hela skoltid, från årskurs 1 till och med gymnasieskolan. Alla elever ska 

ha tillgång till studie- och yrkesvägledande samtal inför sina val.9 

 
8 Se t.ex. SKOLFS 2010:37, Läroplan för grundskolan.  
9 Se t.ex. Skolverkets allmänna råd: Arbetet med studie- och yrkesvägledning, 2013. 
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2.2 Resurser 

Studie- och yrkesvägledarna i Göteborg har fler elever per heltidstjänst än 

snittet i riket. För att minska antalet elever per vägledare samt ge elever i 

årskurs 5 tillgång till vägledande samtal krävs ytterligare resurser.  

Utbildningsnämnden begärde av kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag 

inför budgetåret 2020 med 5,7 mkr (UBN dnr 0660/19) vilket resulterade i en 

förstärkning i kommunfullmäktiges budget 2020. I utbildningsnämndens 

begäran föreslogs en successivt utökad budgetram fördelad över flera budgetår 

för att vara fullt utbyggt i budget 2023. 

Nomineringen består av den ursprungliga begäran av utökat kommunbidrag för 

åren 2021-2023: 

- utökat kommunbidrag för budgetåret 2021 med 7,9 mkr per år för fullt utbyggt 

med studie- och yrkesvägledartimmar i årskurs 5-9, fortsatt utbyggnad på 

gymnasieskolor i egen regi samt påbörja införandet av studie- och 

yrkesvägledarstöd i årskurs 3–4 och grundsärskolans årskurs 1–5.  

- ytterligare utökat kommunbidrag för budgetåret 2022 med totalt 4,8 mkr per år 

för fullt utbyggt med sänkt elevtal till rikssnittet på gymnasieskolor i egenregi, 

för studie- och yrkesvägledarstöd till skolans övriga personal fullt utbyggd i 

grundskolans årskurs 3-4 och grundsärskolans årskurs 1-5 samt påbörja 

införandet i grundskolans årskurs 1-2.  

- ytterligare utökat kommunbidrag för budgetåret 2023 med totalt 1,6 mkr per år 

för fullt utbyggt studie- och yrkesvägledarstöd i grundskolans årskurs 1-2.  

Styrgruppen för område Stadsgemensamt, där även grundskoleförvaltningen 

ingår, har ställt sig bakom framställan om ökade resurser. 

2.3 Riskbedömning 

En utebliven ökning av kommunbidraget kan, tillsammans med de stora 

elevkullarna i grundskolan de kommande åren och försämrad arbetsmarknad för 

ungdomar, riskera att leda till att alla elever inte får tillgång till den studie- och 

yrkesvägledning de behöver inför sina gymnasieval och fortsatta val av studier, 

yrke och framtida arbete. Det kan i sin tur leda till att:  

• Färre elever börjar gymnasieskolan 

• Fler elever gör studieavbrott i gymnasieskolan 

• Måluppfyllelsen blir lägre i både grund- och gymnasieskolan 

• En högre andel unga inte kommer in på arbetsmarknaden 

I Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 framhålls vikten av att 

alla unga fullföljer sina gymnasiestudier. Tillgången till studie- och 

yrkesvägledning av hög kvalitet är ett viktigt verktyg för att nå målen om en 

jämlik stad.  
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3 Nominering: 
Verksamhetsspecifika 
tjänster för skolan 
Överföring av ansvaret för verksamhetsspecifika tjänster och system från 

Intraservice och tjänsteforum utbildning till skolförvaltningarna. 

3.1 Bakgrund 
Verksamhetsspecifika tjänster inom skolan, till exempel elevadministrativa 

system, lärplattform, tjänster för skolschema och närvarohantering ägs och 

förvaltas idag av Intraservice och tjänsteforum utbildning.  

Efter att ansvaret för grundskolan i Göteborgs Stad övergick från stadsdelarna 

till en central förvaltning har det förts diskussioner om att överföra ansvaret för 

verksamhetsspecifika tjänster och system från Intraservice och tjänsteforum 

utbildning till skolförvaltningarna själva. Från projektet Digitala Göteborg är 

detta en rekommendation i den delrapport för modellbeskrivning som har 

lämnats över till Stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny 

styr-, samordnings- och finansieringsmodell för kommungemensamma interna 

tjänster. Stadsledningskontorets utgångspunkt i arbetet är att digitalisering som 

är verksamhetsspecifik bör vara tydligare integrerad i ordinarie verksamhet. 

Detta för att möjliggöra ökad framdrift och effekt utifrån verksamhetens 

identifierade behov.10 

Skolförvaltningarna är eniga och kan omgående förbereda sig för ett 

övertagande inför 2021-01-01. 

De verksamheten är till för 

Utbildningsnämnden ser att ett övertagande av ansvaret för 

verksamhetsspecifika tjänster skulle gynna verksamheten och de vi är till för, 

bland annat på följande sätt: 

 

Ansvar 

• Större ansvarstagande för investering, nyttobeskrivningar och 

nyttorealiseringar. 

• Bättre följsamhet till ansvarsstrukturen i staden. 

• Tydligare roller för verksamhetsutveckling. 

 

Koordinering 

• Sammanhållen omvärldsbevakning inom verksamhetens digitalisering. 

• Närmare kontakt mellan leverantörer av tjänster och verksamheten. 

• Reducerad risk för “förtroendegap”. 

• Bättre förutsättningar för insyn i verksamhetens behov och hur väl 

behoven uppfylls av tjänsterna. 

 
10 Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 2020-02-28, KS dnr 0437/20 
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Effektivitet 

• Kortare ledtider. 

• Specifika frågor kan underlättas. 

• Ett mer effektivt nyttjande av resurser. 

• Snabbare anpassning till förändrade budget- eller 

verksamhetsförhållanden. 

• Bättre utnyttjande av kraften hos medarbetare, vilket skapar större 

drivkraft för att förändra och utveckla tjänsterna. 

3.2 Resurser 
Skolförvaltningarnas övertagande av ansvaret för verksamhetsspecifika tjänster 

skulle möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av resurser, samt en snabbare 

förmåga att anpassa verksamhetsstödet till förändrade behov och 

förutsättningar. 

På avdelningarna för Digitalisering och innovation vid respektive förvaltning 

behövs fler resurser i form av personal och kompetens för att hantera de ansvar 

och arbetsuppgifter som tillförs enligt förslaget. En verksamhetsövergång med 

personal från Intraservice är inte aktuell eftersom en övervägande del av 

kompetensen redan finns hos respektive skolförvaltning.  

Skolförvaltningarna behöver även ta fram en modell för styrning och ledning 

för att hantera de tjänster och processer som är gemensamma utifrån de 

skolgemensamma digitala tjänsterna. 

3.3 Riskbedömning 
Det finns en kortsiktig risk för kvalitetsbrister i support och förvaltning av 

berörda verksamhetssystem i samband med övertagandet. För att minimera 

denna risk är det önskvärt att besked om förändring sker så snart som möjligt så 

att nödvändig kompetensförstärkning och rekrytering kan påbörjas.  

Om förändringen inte genomförs kommer de brister som upplevs idag att fortgå 

vilket bland annat medför fortsatt oklara ansvarsförhållanden för skolans 

digitalisering och verksamhetsutveckling samt långa ledtider för beslut.  

4 Nominering: Förändrade 
uppdrag med ekonomisk 
påverkan utifrån 
hyressättning 

Under 2020 kommer ett antal förändringar kring lokaler och hyror att träda i 

kraft i Göteborgs Stad som bedöms ha ekonomisk påverkan på 

utbildningsnämnden. Från och med 2020 avser lokalnämnden att beställande 

nämnder ska stå för det som kallas ”investeringsrelaterade driftkostnader” vilket 



 

Utbildningsnämndens verksamhetsnomineringar 13 (14) 

Budgetåren 2021-2023  

Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen  

handlar om kostnader för evakuering, rivning och direktavskrivning av 

fastighetens bokförda värde.  

Lokalnämnden ska även tillse att en ny kostnadsneutral hyressättning tas fram 

och träder i kraft 1 juli 2020. För utbildningsnämnden är prognosen för ökade 

hyror för 2021 omkring 8 mnkr. Det är viktigt att beakta hur denna förändring 

kan komma att påverka ersättning till fristående skolor. 

 

 



 

 

 goteborg.se  

 

Utbildningsförvaltningen 

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

E-post: info@educ.goteborg.se 
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Verksamhetsnomineringar för åren 2021 – 2023. 

Förslag till beslut 

I valnämnden: 

Nämnden översänder verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för att bifogas 

Förutsättningar för budget 2021 - 2023 för Göteborgs Stad. 

Sammanfattning 
Kansliet föreslår utökad ram för valnämnden för dels 2021 och dels mellanvalsåren 2023 

2025 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För 2021 föreslår kansliet resursförstärkningar om 1,5 heltidstjänster innebärande 

en ramförstärkning, i förhållande till innevarande, år med 1 900 tkr. Under 

mellanvalsåren 2023 och 2025 föreslår valkansliet en bemanning om tre 

heltidstjänster tjänster motsvarande en ramförstärkning om ca 2 800 tkr i 

förhållande till innevarande års budget. 

Bedömning ur, ekologisk dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nämnder skall senast under mars 

månad inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en 

verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års budget. Denna 

verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen skall 

överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas till stadsledningskontoret, 

vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som 

presenteras i maj månad. 

  

Valkansliet 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-07 

Diarienummer 003/20 

 

Handläggare  

Bill Werngren 

Telefon:031-368 03 52 

E-post: bill.werngren@stadshuset.goteborg.se  
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Förvaltningens synpunkter 

2021 startar valkansliet förberedelsearbetet för valåret 2022.  

Till de förberedelser som skall vidtas hör bland annat valdistriktsrevideringen. 

Denna skall, enligt vallagen, beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 

oktober 2021. Arbetet utförs med i samarbete med stadsbyggnadskontorets GIS-

enhet (digital karthantering). Kansliet förutsätter att arbetet kommer att bli 

tämligen omfattande mot bakgrund av den nybyggnation som tillkommit sedan 

den senaste valdistriktsrevideringen 2017.  Kansliet räknar med att staden 

kommer att gå från nuvarande 350 valdistrikt till ca 365 - 380 valdistrikt.  

Kansliet gör bedömningen att kansliets personalstyrka behöver utökas från en, för 

närvarande, ca 50% tjänst till motsvarande två heltidstjänster f r o m 2021-01-01. 

Lönekostnaden för detta ryms inte inom den ram om 1 600 tkr som valnämnden 

har under icke valår. Härtill kommer att stadsbyggnadskontoret debiterar 

valnämnden för sin arbetsinsats i samband med valdistriktsrevideringen vilket 

beräknas uppgå till ca 200 tkr.  

Sammantaget bedömer kansliet att valnämnden med anledning av 

förberedelsearbetet inför valåret 2022 behöver en ramjustering med 1 900 tkr för 

2021.  

Valåret 2022 

Att exakt precisera kostnaderna för riksdag-, kommun- och landstingsvalen 

valåret 2022 låter sig inte göras för närvarande. Alltför många faktorer är ännu 

okända. Hit hör till exempel antalet valdistrikt, antalet förtidsröstninglokaler, 

tillkommande kostnader i samband med ny lagstiftning beträffande insynsskydd 

och lokaler för valkansliet för att ge några exempel. En indikation kan dock fås 

genom utfallet för valåret 2018. Valåret 2018 kostade totalt 27 000 tkr varav 

16 500 tkr var kommunbidrag och 10 500 tkr var statsbidrag. Under förutsättning 

av att statsbidragens relation till kommunbidragen kvarstår och allmän 

kostnadsökning talar för att kommunens kostnader för de allmänna valen 2022 

kommer att ligga i häradet 18 000 – 20 000 tkr.  

Mellanvalsåret 2023 

Då det till Göteborgs Stad sker en stor inflyttning kan valnämnden på goda 

grunder anta att antalet valdistrikt kommer att öka inför varje val under 

överskådlig tid. Efter valet 2022 följer Europaparlamentsval 2024. Det innebär att 

2023 får ägnas åt förberedelser och en eventuell förnyad valdistriktsrevidering. 

Efter valet 2024 inträffar nästa val 2026 (RKL). Det innebär att 2025 får ägnas 

förberedelser och med stor sannolikhet ytterligare en valdistriktsrevidering.  

Valperioden 2021 - 2026 kommer att kräva en robust, slagkraftigt operativ och 

erfaren valorganisation. För fullgörandet av sin uppgift under perioden behöver 

nämnden personal med mycket god kännedom och erfarenhet av val och dess 

genomförande. 
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Som operativ ledning under hela perioden föreslås en bemanning av valkansliet 

med tre tjänstepersoner. Valkansliet föreslås bemannas med tre heltidstjänster för 

2023 och 2025. Under själva valåren kommer valkansliet behöva kompletteras 

med ytterligare tre till sex tjänster samt en transport- och logistikenhet med tio - 

tolv anställda. Vid röstningsperiodens början timanställds ca 160 personer för 

förtidsröstningen och ytterligare ca 2 500 röstmottagare under valdagen. 

 

 

 

Jonas Andrén  Bill Werngren 
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1 Ökat behov av ställföreträdare 
med särskild kompetens 
Överförmyndarnämnden har under senare år konstaterat en ökning av såväl 

godmanskap som förvaltarskap. Ansökningar om förvaltarskap har mellan 2007 

och 2019 ökat med cirka 75 procent. Detta beror sannolikt på att den psykiska 

ohälsan har ökat i samhället, vilket också gör att dessa ärenden tenderar att bli 

alltmer komplicerade att hantera för lekmannaställföreträdare. 

Detta sätter fokus på den kommunala förvaltarfunktion, som idag ligger inom 

Social resursnämnd, och som arbetar med flertalet av mer omfattande 

förvaltaruppdragen. Det är viktigt att förvaltarfunktionen har tillräckligt med 

resurser i förhållande till det ökade behovet. Tillsammans med Social resursnämnd 

ser Överförmyndarnämnden behov av att kommande ansvarig nämnd för 

förvaltarenheten får en budget som möter det ökade behovet vilket inte är fallet 

idag. 

Samtidigt behöver staden se över finansieringsmodellen för förvaltarenheten för att 

säkerställa en effektiv verksamhet som möter stadens behov av kompetenta 

ställföreträdare. I nuläget saknar Social resursnämnd en sådan finansieringsmodell. 

Konsekvenserna är att människor i behov av stöd av ställföreträdare inte får det, 

vilket får stor påverkan på den enskilde. Det får även ekonomiska effekter för 

staden och samhället i övrigt då dessa individer saknar möjlighet att få en stabil 

tillvaro genom stöd och hjälp av en kompetent ställföreträdare. 

Överförmyndarnämnden och Social resursnämnd är överens om ovanstående. 
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2 Ökad samverkan inom staden 
Överförmyndarnämnden behöver ha en god dialog med de nya nämnder som 

övertar de kommunala funktioner som överförmyndaren har en omfattande 

samverkan med, exempelvis socialtjänsten.Överförmyndarnämnden konstaterar att 

det finns en kompetensbrist i socialtjänsten när det gäller frågor om 

ställföreträdarskap, vilket påverkar de människor vi är till för. 

Överförmyndarverksamheten tar idag redan många initiativ till samverkan. 

Nämnden ser ett behov av att denna samverkan utvecklas för att bidra till likvärdig 

service till de vi är till för. Nämnden vill att kommunfullmäktige tydliggör detta i 

sin inriktning till berörda nämnder utöver vad som redan står i kapitel 1 i respektive 

nämnds reglemente.I och med ny nämndorganisation från 2021 finns möjlighet att 

utveckla ett förtydligande kring samverkan. 
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3 Fortsatt digitalisering för 
effektivisering 
Det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation 

ligger inom nämnden för konsument- och medborgarservice, men trots detta ser 

nämnden att den konstanta ökningen av ärenden sätter fokus på vikten av fortsatt 

effektivisering genom digitalisering. Digitaliseringen ska i första hand syfta till att 

höja servicenivån och tillgängligheten till verksamheten, men även bidra till 

effektivare arbetssätt. Nämnden ser att det är viktigt att kommunfullmäktige fattar 

beslut om ny digitaliseringsstrategi och styr-, finansierings och samordningsmodell 

för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering för att underlätta stadens 

fortsatta arbete med digitalisering för såväl intern som extern service. 
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