
Yrkande angående – målfördelning under gällande 
budgetår 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Ansvar för mål i kommunfullmäktiges budget för år 2023 fördelas till nämnder och styrelser 
enligt följande:  
 
Mål: Andelen utbildad personal i förskolorna ska öka och vara mer jämnt fördelad 
över Göteborg. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: förskolenämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
 
Mål: Alla förskolor ska hålla hög kvalitet och ge barn en trygg och stimulerande miljö. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: förskolenämnden  
Ansvariga nämnder och styrelser: stadsfastighetsnämnden, stadsmiljönämnden  
 
Mål: Fler elever ska nå gymnasiebehörighet i grundskolan och fler elever ska fullfölja 
gymnasieskolan med godkända betyg. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: grundskolenämnden, utbildningsnämnden  
 
Mål: Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen 
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser  
  
Mål: Segregationen i Göteborg ska minska. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen 
Ansvariga nämnder/styrelser: socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, AB Framtiden, Göteborg & Co  
  
Mål: Hemlösheten ska upphöra till 2028. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: exploateringsnämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: socialnämnderna, AB Framtiden 
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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
 



 
Mål: Äldres självbestämmande ska stärkas och hälsoskillnaderna utjämnas. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: äldre- samt vård- och omsorgsnämnden 
 
Mål: Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: nämnden för funktionsstöd 
Ansvariga nämnder/styrelser: nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
 
Mål: Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: nämnden för funktionsstöd 
Ansvariga nämnder/styrelser: förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
idrotts- och föreningsnämnden, stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden, Higab 
 
Mål: Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får 
sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av 
kön. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: nämnden för demokrati och medborgarservice  
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser  
 
Mål: Göteborg ska vara en säker och trygg stad. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen  
Ansvariga nämnder/styrelser: socialnämnderna, stadsmiljönämnden, AB Framtiden, 
Göteborgslokaler 
 
Mål: Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis 
inte är aktiva. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: idrotts- och föreningsnämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: grundskolenämnden, socialnämnderna, AB Framtiden. 
 
Mål: Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i 
linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.  
Huvudansvariga nämnder/styrelser: miljö- och klimatnämnden  
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser  
 
Mål: Göteborgs biologiska mångfald ska öka.  
Huvudansvariga nämnder/styrelser: miljö- och klimatnämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: stadsmiljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
stadsfastighetsnämnden, exploateringsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden 
för inköp och upphandling, kretslopp- och vattennämnden, AB Framtiden, Higab, 
Älvstranden Utveckling AB, Göteborgslokaler, Göteborg Leasing AB  
 
Mål: Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: miljö- och klimatnämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: förskolenämnden, grundskolenämnden, nämnden för 
demokrati och medborgarservice, stadsmiljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
stadsfastighetsnämnden, exploateringsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden 
för inköp och upphandling, kretslopp- och vattennämnden, AB Framtiden, Göteborgslokaler, 
Göteborgs Hamn AB, Göteborg Energi AB, Göteborg Leasing AB, Renova AB.  



 
Mål: Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara 
trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads 
trafikstrategi. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: exploateringsnämnden, Göteborg Leasing AB  
 
Mål: Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska 
minska. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: exploateringsnämnden, Göteborgs Spårvägar, Göteborgs 
Hamn AB, Göteborg Leasing AB, Renova AB.  
 
Mål: Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt 
gynna den biologiska mångfalden. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: Stadsmiljönämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: stadsfastighetsnämnden, Higab, Göteborgslokaler, AB 
Framtiden, Älvstranden Utveckling AB  
 
Mål: Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av 
lokaler för kommunal service tillgodoses 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: stadsbyggnadsnämnden,  
Ansvariga nämnder/styrelser: exploateringsnämnden, stadsfastighetsnämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, AB Framtiden, Higab 
 
Mål: Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kulturnämnden 
Ansvariga nämnder/styrelser: grundskolenämnden, Göteborg & Co 
 
Mål: Företagsklimatet ska förbättras. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: Business Region Göteborg 
Ansvariga nämnder/styrelser: miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, nämnden 
för inköp och upphandling, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Higab, 
Göteborgslokaler, Göteborg & Co 
 
Mål: Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från 
arbetsmarknaden öka. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Ansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen, socialnämnderna, nämnden för 
funktionsstöd, Business Region Göteborg 
 
Mål: Vuxenutbildningen ska i högre grad drivas i egen regi och av folkbildningens 
aktörer. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning  
Ansvariga nämnder/styrelser: utbildningsnämnden 
 
 



 
Mål: Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen 
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser 
 
Mål: Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen 
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser 
 
Mål: Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra 
till att nå samtliga hållbarhetsmål. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: nämnden för inköp och upphandling  
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser 
 
Mål: Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. 
Huvudansvariga nämnder/styrelser: kommunstyrelsen, Göteborgs Stadshus AB 
Ansvariga nämnder/styrelser: alla nämnder och styrelser  
 
 

Yrkandet 
Budget för 2023 har antagits av kommunfullmäktige enligt förslag från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I stadens budget fastställs ett antal mål, varav vissa är mer specifika 
för en viss sorts verksamhet och andra behöver hanteras i samverkan mellan flera verksamheter 
alternativt kommunövergripande. Kommunfullmäktiges mål gäller all kommunalt styrd verksamhet. 
Alla nämnder och styrelser förväntas vara behjälpliga och bidra enligt sin kompetens till uppfyllande 
av alla kommunfullmäktiges mål. I syfte att förenkla nämndernas och styrelsernas 
planeringsförutsättningar och möjligheter till god genomförandeförmåga vill vi genom detta yrkande 
tydligt redogöra för vilka nämnder och/eller styrelser som i huvudsak ansvarar för vilket mål.  
 

Varje mål i kommunfullmäktiges budget föreslås därför fördelas till en eller flera huvudansvariga 
nämnder/styrelser samt ett antal ansvariga nämnder/styrelser. Huvudansvarig nämnd äger rätten att 
sammankalla nämnder och styrelser i den mån som behövs för att mål ska uppnås. Om 
huvudansvarig nämnd/styrelse bedömer att ytterligare kompetens krävs står det huvudansvarig fritt 
att involvera fler nämnder eller styrelser i arbetet. I fall där flera nämnder eller styrelser är ansvariga 
för ett mål krävs löpande samverkan och tätt samarbete, under ledning av huvudansvarig 
nämnd/styrelse. Uppföljning av måluppfyllnad sker enligt stadsledningskontorets ordinarie 
uppföljningsprocess. I fall där politiska justeringar krävs genomförs detta inom ramen för de tre 
kompletteringsbudgetar som inrättats enligt budgetbeslutet, samt i efterföljande budgetar för 
nästkommande år. 
 
Ärendet hanteras i kommunstyrelsen enligt praxis från tidigare mandatperioder. Att beslut om 
målfördelning har fördröjts – trots att kommunfullmäktige redan fattat beslut om målen - är 
olyckligt. Dröjsmålet leder till en mindre effektiv och mer otydlig styrning av stadens verksamheter. 
Inför 2024 års budget avser det rödgröna styret att fördela ansvar för målen redan i budgetbeslutet 
alternativt mycket skyndsamt efter att detsamma har fattats.  
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