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Om Göteborg stads budget 2016
I Göteborgs stads budget för 2016 står satsningar för att skapa ett jämlikt
Göteborg i fokus. Göteborg har utsetts till 2015 års klimathuvudstad av
Världsnaturfonden, WWF och kommer att fortsätta arbetet för att staden
ska ligga i framkant med nya innovativa sätt att anta klimatutmaningen.
Vägen till en jämlik stad går via jobb och utbildning. Därför riktar vi särskilt
satsningar på jobb, företagande och skola för att minska skillnaderna i
livsvillkor och hälsa. Alla stadens förvaltningar och bolag ska engageras i
arbetet med att långsiktigt utjämna skillnaderna i Göteborg. För att
koordinera arbetet avsätter vi medel för en särskild funktion som enbart
kommer att fokusera på samordning och kommunikation av insatserna.
Social resursförvaltning har genomfört en mycket omfattande kartläggning
och strategisk analys av förutsättningarna för arbetet med att långsiktigt
utjämna skillnaderna i Göteborg. Det politiska budskapet har varit mycket
tydligt att detta kommer att vara ett övergripande mål under
mandatperioden och framöver. Det finns nu stora förväntningar i
förvaltningar, nämnder, bolag, media och bland medborgarna att se
resultat av de höga ambitionerna.
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Ekonomi
Utvecklingsfonden
I och med beslut i 2016 års budget har fullmäktige fördelat/löst upp den
Utvecklingsfond på totalt 400 mnkr som fullmäktige inrättade med medel
från återbäringen av AFA-försäkringen
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Reserven syftar till att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och
därmed möta konjunkturvariationer. Syftet med att använda
resultatutjämningsreserv är att kunna utjämna normala svängningar i
skatteunderlaget över en konjunkturcykel för att skapa större stabilitet för
verksamheterna.
Medlen i RUR:en får enligt KF användas om skatteunderlaget det aktuella
året är sämre än ett rullande genomsnitt för de senaste 10 åren
Balanskravet i kommunallagen
Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna.
Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år.

Jobb och företagande
Företagsutveckling och jobb i hela staden, 9 mnkr
En ny infrastruktur skapas för företagsutveckling och jobb hela staden.
Steg tas för att stärka företagandet och det kreativa klimatet i staden
genom att etablera ett Entreprenörskvarter och konceptet Tillåtande oaser,
exempelvis på Ringön. Stadens insatser för att stimulera företagande i
stadsdelarna ska samordnas med Nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning, som etablerar kompetenscentra i Gamlestaden, Angered,
Hisingen och västra Göteborg.


Entreprenörskvarter: En fysisk mötesplats dit entreprenörer som
funderar på, vill eller redan har startat ett företag kan vända sig.
Genom att skapa ”en väg in” för den som behöver stöd eller
vägledning, vill vi både förenkla för företagen och samordna olika
aktörernas insatser på ett mer effektivt sätt. Idag finns en uppsjö av
aktörer som erbjuder stöd till företag i olika faser, oftast i
nystartsfasen. E-kvarteret samordnar dem på en fysisk plats och
skapar en arena för erfarenhets- och idéutbyte mellan
entreprenörer.



Tillåtande Oaser: Konceptet tillåtande oaser har utvecklats inom
ramen för 2021 och ska stärka Göteborgs kreativa klimat och bidra
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till att en nygammal stadsdel i Göteborg tar fart och blir tillgänglig
för fler. Konkret handlar det först om en oas på Ringön som är
centralt beläget och tillgängligt för medborgare, företagare och
turister. Befintlig verksamheten inom området kommer att
kompletteras med kreatörer och hantverkare av alla de slag.
Medlen finansierar personer som jobbar med att etablera
konceptet.


Stimulera företagande i hela staden: Insatser för att stimulera
nyföretagande, öka överlevnadsgraden och främja tillväxt för
befintliga företag i Göteborgs olika delar. Verksamheten ska
samordnas med stadsdelar, Nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning och aktörer från näringslivet. Synergieffekter kan
skapas genom samlokalisering i exempelvis kompetenscentra eller
medborgarkontor.

Fyra kompetensnav i Göteborg
Fyra kompetenscenter etableras i staden. Dessa kommer att placeras i
Gamlestaden, Angered, Hisingen och västra Göteborg. Kompetenscenter
ska fungera som ett nav för stadens arbetsmarknadsinsatser. Ett
individualiserat stöd kommer erbjudas för deltagarna och samverkan sker
mellan olika parter såsom staden, statliga myndigheter,
samordningsförbunden, folkhögskolorna, näringslivet, sociala företag och
fackliga organisationer.
Angeredsutmaningen, 0,3 mnkr
Arbetet med ”Angeredsutmaningen” förstärks med en halv tjänst.
Angeredsutmaningen är ett initiativ för att skapa broar mellan skola och
externa partners inom näringslivet och offentlig sektor genom att erbjuda
exempelvis praktikplatser, mentorskap eller handledare. De unga får
möjlighet att ta del av större nätverk, testa olika yrkesinriktningar och
samla på sig erfarenheter som för dem närmare arbetsmarknaden. För
företagen är det en möjlighet att attrahera arbetskraft.
E-samhälle (utbildning, äldre, demokrati), 20 mnkr
Vardagen ska göras enklare för de som bor, besöker och driver företag i
Göteborg, därför fortsätter vi satsningen på Göteborgs väg mot Esamhället. Staden har kommit en bit på vägen och många digitala tjänster
och aktiviteter är redan i full gång, som till exempel e-tjänster för ansökan
om boendeparkering eller plats i förskolan, kartor, byggplaner,
molntjänster och öppna data. 20 mnkr avsätts för satsningar utifrån
Göteborgs Stads program för e-samhället med särskilt fokus på utbildning,
äldre och demokrati.
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Utveckla E-tjänster, 1,5 mnkr
Stadens arbete med att utveckla E-tjänster inom ramen för handlingsplan
för E-samhället ska fortsätta utvecklas med hjälp av denna satsning.
Utveckla infrastruktur för fri wifi, 2 mnkr
Att alla har tillgång till internet är en viktig del av ett modernt samhälle,
därför ska vi verka för att det ska finnas fri wifi i centrala Göteborg samt på
lokala torg och mötesplatser i stadsdelarna. Stadens tjänster och ny teknik
ska bli tillgänglig för fler. Genom att knyta fri Wifi till några av stadens
tjänster och fysiska platser, ska stadens utbud av tjänster, service och
events bli bättre. Att testa fri wifi är ett viktigt steg för att göra vardagen
enklare för dem som bor i staden, driver företag eller är här som besökare.

Arbetsmarknad
Nytt jobb intro (ej Fas 3), 14,7 mnkr
I det fortsatta arbete med aktiva arbetsmarknadsinsatser riktas 14,7 mnkr
på åtgärder för grupper som behöver extra stöd för att etablera sig på
arbetsmarknaden. Här ligger fokus bland annat på arbetslösa föräldrar och
ungdomar.
Jobbmatchning och yrkesutbildning, 7 mnkr
Arbetet med att möta upp de yrkesområden där det råder brist på
arbetskraft förstärks genom att satsa 7 mnkr på jobbmatchning. Detta
riktar sig både mot behov inom stadens verksamheter och externa
branscher.
Feriearbeten, 500 nya platser, 6,5 mnkr
Utöver de nära 3000 feriearbeten som staden årligen lottar ut till
grundskole- och gymnasieelever höjer vi ramen med ytterligare 6,5 mkr.
Detta innebär en utökning med 500 platser som riktas till
gymnasieungdomar.
Delta Arbetslöshetsprojekt, 4, 5 mnkr
Satsningen på samordningsförbundet Deltas arbetslöshetsprojekt
fortsätter med 4,5 mkr. Det innebär bland annat att arbeta vidare med
stadens del ”Kompletterande arbetsmarknad” som syftar till att avlasta
kvalificerad personal inom företrädesvis kommunala verksamheter genom
att anställa långtidsarbetslösa personer.
Vägledning för unga vuxna upp till 24 år, 0,75 mnkr
Medel för att starta en 2-årig försöksverksamhet med öppen och opartisk
vägledning för unga vuxna upp till 24 år. Uppdraget var att utreda en ökad
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tillgänglighet med öppen opartisk vägledning för göteborgare med fokus
på unga vuxna i gruppen 18-24 år, alternativt alla medborgare över 18 år
med vägledningsbehov.

Skola och förskola
Kvalitetsförstärkning grundskola (lågstadiesatsning,
låglönesatsning), 200 + 100 mnkr
För att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven krävs att de får
den tid de behöver med sina lärare. Undervisningen ska dessutom
anpassas till elevens förutsättningar och behov och stöd ska sättas in så
snart det behövs. Med en storsatsning på totalt 200 Mkr till grundskolan
skapas bättre förutsättningar. Fler anställda lärare kan anställas som då
får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre. Av denna satsning
går 25 Mkr till fritidshemmen för att öka personaltätheten. Därutöver
tillkommer 100 Mkr från statens lågstadiesatsning.
Minskade barngrupper i förskolan, 40 mnkr
Utbyggnaden av förskolan ska fortsätta för att öka kvaliteten i förskolan,
bland annat genom att minska storleken på barngrupperna.
Lönesatsning på lärare och fritidspedagoger 40 mnkr
En följd av höjt löneindex på 2, 5 procent för skola, skolbarnomsorg och
förskola. Rör exempelvis utbildningspersonal i stadsdelarna,
utbildningsförvaltningen och Nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning.
Aktivitetsansvar 16-20 år, 7 mnkr
Unga som har svårare att få jobb eller komma in på en utbildning får bättre
möjligheter i stadens aktivitetsansvar. Grundskolans och gymnasieskolan
samverkan om elever som riskerar att bli obehöriga till ett nationellt
program spelar här en viktig roll liksom gymnasieskolans uppdrag att
erbjuda och utveckla studieformer som främjar elevens motivation samt ta
fram praktikplatser.
Fler kuratorer, 6 mnkr
Det förebyggande arbetet ska stärkas genom ökat fokus på de äldre
barnen. Arbetet med psykosocial hälsa behöver stärkas på skolorna och
kuratorstjänsterna på ungdomsmottagningarna och i skolan ska utökas.
Nytt arbetssätt för elever med särskilda behov, 3,5 mnkr
Stöd ska sättas in tidigt och samordningen av resurser för särskilda
stödinsatser behöver stärkas inom och mellan stadsdelar.
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Stadsbyggnad & bostad
Upprustning av Avenyn, första etappen, 30 mnkr
En upprustning påbörjas av gatumiljön på avenyn i en första etapp, som
sträcker sig från Poseidon och ungefär ner till statyn av Karin Boye.
Fysiska åtgärder som förbättrar tillgängligheten för människor med
funktionsnedsättning, 20 mnkr
De hinder som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan ta sig
fram och är enkelt avhjälpta ska åtgärdas. Det handlar om allt från att ta
bort trösklar och trappsteg till att sätta upp kontrastmarkeringar i trappor.
Detta är en insats som ökar tillgängligheten i staden för alla, inte minst
äldre, och bidrar till ett mer jämlikt Göteborg.
Jubileumssatsning bostäder, 15 mnkr
Fram till jubileumsåret 2021 ska 7000 nya bostäder färdigställas, vid sidan
om det vanliga bostadsbyggandet. För att skynda på byggprocessen
testar vi nu nya organisationsformer. Det är en unik satsning som
kommunen och näringslivet gör tillsammans. Nu med nya kreativa
arbetssätt och öppna processer där samarbetsavtal är öppna och
transparanta. Alla företag som uppfyller uppsatta kriterier är välkomna att
delta, såväl stora som små byggföretag.
Bostäder i Nordost, 10 mnkr
Det finns ett stort behov av bostäder. I Nordost finns stora möjligheter att
öka byggandet.
Trygghet och belysning, 3 mnkr
Passager där människor upplever otrygghet ska förbättras. Det handlar
om att allt från trygghetsskapande belysning och att bredda gångtunnlar till
att rensa upp busksly.
Central lekplats, 0,1 mnkr
När bilismen minskar och luften blivit bättre kan barnen få större utrymme i
centrum. En centralt belägen lekplats ska därför byggas.

Miljö & klimat
Göteborgs lustgårdar, 6 mnkr
För park- och naturnämndens del planerad utställningen ”Göteborgs
lustgårdar” att förläggas i ett stråk från Götaplatsen till
Trädgårdsföreningen och Palmhuset. Därför finns också upprustning av
Palmhuset med i projektet. Ett pärlband av små fickparker planeras och
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Trädgårdsföreningen visas upp som den gröna oasen i staden med socialt
och ekologiskt perspektiv. En del av utställningen blir testplatser för att
visa på grön stadsutveckling. Vatten finns med som en viktig dimension.
Götaplatsen och Avenyn utgör stora delar av satsningen med bland annat
en pausplats för barn bredvid Stadsbiblioteket. Barn och unga ska vara
delaktiga i utställningen men särskilt i utvecklingen av fickparkerna utmed
Avenyn. Planer finns även för medverkan av invånare från de olika
stadsdelarna. En lökpromenad mellan Linnéplatsen och Botaniska
trädgården är ett föreslaget delprojekt för att binda ihop två utställningar.
Delar av utställningarna ska kunna flyttas ut i stadsdelarna efter
utställningen medan andra delar blir permanenta.
Skötsel fler grönområden, 1,9 mnkr
Eftersom staden satsar på fler grönområden ökar också behoven av att
sköta dem.
Utreda naturreservat Ganlet, 0,5 mnkr
Staden vill skapa flera nya naturreservat. Ganlet är särskilt intressant att
utreda. Där finns skyddsvärd natur med stor biologisk mångfald som är
unik för Västkusten.

Trafik
Cykelvägar för bättre cykelstad, 49 mnkr
Trafiksäkerhet + ökad cykelambition, 5 mnkr
Ökad cykling har en stor betydelse för stadsrummets utveckling, för
Göteborgare som cyklar men även för dem som inte cyklar. Cykling är
yteffektivt och bullerfritt, miljövänligt och har tydliga hälsoeffekter.
Cykelutvecklingen har varit stark senare år i Göteborg men det har
dessvärre även medfört en ökning av olyckor i cykeltrafiken.
En del i ökad trafiksäkerhet är att i större utsträckning skilja gång- och
cykelbanor åt, och att dessa är tydligt markerade. Borttagande av grus
från cykelbanorna och en god infrastruktur för cykel är viktigt för
säkerheten. Trafikkontoret antog nyligen ett cykelprogram för Göteborg
och för att bl.a. kunna planera cykelmöjligheterna med högre
trafiksäkerhet i fokus.
Förutom cykelprogrammet, finns ett trafiksäkerhetsprogram och den
nyligen antagna Trafikstrategin. Göteborgs stad ska möta utmaningen i att
fler rör sig i staden men att antalet som skadas ska minska. Satsningen
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ska därför leda till säkerhetsåtgärderna som finns i de nya strategierna för
Göteborgstrafiken ska genomföras.
Trafikplaneringen skall utformas på ett sätt som ger fotgängare och barn
rörelsefrihet. Som ett led i detta pekas även ut i budgeten att ett
gångfartsprogram skall tas fram.
Skolkort sommarlov (förhandling VGR), 20 mnkr
Goda möjligheter att resa i staden är en del i arbetet med ett jämlikt
Göteborg. Att invånarna får lika möjligheter att nå stadens utbud av
exempelvis fritidsaktiviteter och kultur, arbete eller studier. Staden vill
därför inleda förhandlingar med VGR för att kunna erbjuda skolbarn och
skolungdomar fria resor med kollektivtrafiken under sommaren 2016.
Utreda boulevard Nya allén, 0,5 mnkr
En utredning ska tillsättas för att se hur Allén används på bästa sätt för
trafik och stadsutveckling i framtiden.

Äldre
Öka kvalitet äldreomsorgen, 50+50 mnkr
Förstärkning till äldreomsorgen, motsvarar omkring 200 nya medarbetare.
Ökad tillgänglighet korttidsboenden, 20 mnkr
Motsvarar 30 platser eller 2 avdelningar. 20 mkr blir kostnaden, pengarna
läggs ut till SDN.
Kompetensutveckling, 20 mnkr
20 mkr för att vidareutbilda undersköterskor och andra yrkesgrupper inom
äldreomsorgen.
Lönesatsning på ÄO, IFO, FH, 20 mnkr
Konsekvens av höjt löneindex 2, 3 procent för vård och omsorg
Fler chefer inom hemtjänsten, 10 mnkr
Satsning till stadsdelarna för att öka antalet chefer inom hemtjänsten. En
arbetsmiljösatsning för att minska antalet medarbetare per chef som i
vissa stadsdelar är väldigt högt.
Attraktiv Hemtjänst (2017), 10 mnkr
Ersättning till stadsdelarna för ökade kostnader pga det nya arbetssättet.
Från 2017 och framåt.
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Fritt bad på 65 + kortet , 5 mnkr
Äldre över 65 år erbjuds fri entré till kommunens simhallar under dagtid
vardagar då beläggningen är lägre.

Kultur & Fritid
Ta bort kön till kulturskolan, 9 mnkr
Göteborg har sedan flera år en av landets lägsta avgifter till kulturskolan, i
2016 års budget görs en satsning för att bygga ut den så att kön
försvinner. Att fler barn får möjlighet till en meningsfull och utvecklande
fritid ökar kreativiteten och skapar förutsättningar för att de kan växa som
trygga och delaktiga medborgare. Satsningar på kulturskolan är därför en
viktig del i arbetet för ett mer jämlikt Göteborg.
Avgiftsfri kommunal simskola 7,5 mnkr
Barn och elever ska erbjudas avgiftsfri simskola på Hisingen och i
Nordost.
Fri badentré för barn upp till 16 år, 2,8 mnkr
Barn under 16 år erbjuds fri entré till kommunens alla bad under ordinarie
öppettider.
Alfons Åbergs kulturhus, 1,5 mnkr
Alfons Åbergs kulturhus riktar sig till alla barn och har ett särskilt fokus på
tillgång till kultur för barn med funktionsnedsättningar. Kulturhuset får ett
verksamhetsbidrag för att kunna driva verksamheten och för att kunna
erbjuda lägre priser för förskolan.
Göteborgs närradio, 0,6 mnkr
Förreningsbidrag till Göteborgs närradioförening om 600 tkr per år. Täcker
grundläggande kostnader för föreningen. GNF är en paraplyorganisation
med en mängd medlemsorganisationer som sänder på GNFs frekvenser.
Allt från olika kulturföreningar till idrottsföreningar och studentradio. Även
kommunfullmäktige sänds på dessa frekvenser.
Frölunda kulturhus, 1,0 mnkr
Kulturhusen är viktiga mötesplatser i Göteborg och ökar tillgängligheten till
kultur. Frölunda kulturhus får ökat anslag som kompensation för ökade
hyreskostnader till följd tidigare investeringar i lokalerna.
Blå stället, 1,5 mnkr
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Satsningarna på Blå stället kommer att gå till att utveckla verksamheten,
det handlar bland annat om förstärkning och breddning av kompetens
samt en mediaverkstad.

Demokrati och jämlikhet
Jämlikt Göteborg (administrativt stöd) 4,7 mnkr
Vi inleder nu en stor satsning på ett jämlikt Göteborg. Alla stadens
förvaltningar och bolag kommer att engageras. För att koordinera arbetet
avsätter vi medel för en särskild funktion som enbart kommer att fokusera
på samordning och kommunikation av insatserna.
Social resursförvaltning har genomfört en mycket omfattande kartläggning
och strategisk analys av förutsättningarna för arbetet med att långsiktigt
utjämna skillnaderna i Göteborg. Det politiska budskapet har varit mycket
tydligt att detta kommer att vara ett övergripande mål under
mandatperioden och framöver. Det finns nu stora förväntningar i
förvaltningar, nämnder, bolag, media och bland medborgarna att se
resultat av de höga ambitionerna. De stora satsningar som kommer att
genomföras kommer att involvera en stor del av stadens förvaltningar och
bolag och kommer nästan uteslutande att ske inom ram men det är viktigt
att processägaren får möjlighet att inrätta en koordineringsfunktion som
kan fokusera på samordning och kommunikation.
Demokrati och inkludering, 3 mnkr
Medel till konsument och medborgarservice för att öka valdeltagandet och
samtliga göteborgares känsla av deltagande.
Insatser mot våldsbejakande extremism, 2 mnkr
Insatserna för att stoppa rekrytering till våldsbejakande extrema rörelser
förstärks. Kommunen har redan idag ett omfattande förebyggande arbete
men vi ser ett behov av en tydligare och mer effektiv samordning. Därför
avsätter vi medel för att inrätta en särskild samordningsgrupp.
Det är ytterst angeläget att effektivisera och samordna stadens insatser
mot rekrytering till IS och andra former av våldsbejakande extremism.
Mycket av det förebyggande arbete som kan kopplas till våldsbejakande
extremism utförs redan i dag inom ordinarie verksamhet och kan fortsätta
utföras inom budget. Utifrån den senaste händelseutvecklingen och för att
hålla samman arbetet behövs dock en gemensam samordning i staden.
En lämplig placering är verksamhetsområdet Social utveckling på Social
resursförvaltning. Verksamhetsområdet har flera likande uppdrag som
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handlar om metodutveckling, utbildning och samordning inom
brottsförebyggande och sociala frågor.
Stöd till personer som vill lämna kriminalitet 1,7 mnkr
För att ytterligare komplettera stadens förebyggande arbete så gör vi en
riktad satsning på att utvidga insatserna för att få fler att lämna kriminalitet.

Personal
Låglönesatsning, 15 mnkr
Inom stadsdelarna finns ett antal yrkesgrupper med mycket låga löner,
särskilt inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. För att
höja dessa gruppers lönenivå satsas ytterligare 15 mkr på helåret.
Jämställda löner, 10 mnkr
I strävan att nå stadens mål att osakliga löneskillnader mellan män och
kvinnor ska upphöra riktas ytterligare 10 mkr på helåret till följande
målgrupper: Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/
fysioterapeuter och behandlingsassistenter.
Fler socialsekreterare, barn & unga, 15 mnkr
För att förbättra för barn som riskerar att fara illa samt minska
arbetsbelastningen för socialsekreterare och därigenom förbättra deras
arbetsmiljö, ska cirka 25 socialsekreterare anställas med inriktning på barn
och unga.
Förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö, 5 mnkr
En välfungerande socialtjänst är nödvändig för att ge göteborgarna trygga
och jämlika livsvillkor. 5 mnkr avsätts för att genomföra det
förbättringsarbete och förändringsarbete som blev resultatet av
Socialsekreterarkommissionens sju punkter.
Friskvård, 4 mnkr
En satsning för att utjämna de skillnader som finns gällande
friskvårdsbidraget inom staden. Den lägsta nivån för friskvårdsbidraget till
stadens personal höjs från 500 kr till 1000 kr om året.

Mänskliga rättigheter
Center för hemlösa, 10 mnkr
En av grunderna för ett jämlikt samhälle är att vi kan trygga allas rätt till
bostad. Vi ökar därför Göteborgs Stads ambitioner när det gäller
hemlöshet ytterligare och gör en satsning på att skapa ett särskilt center
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insatserna mot hemlöshet. 7 mnkr till Social Resursnämnd och 3 mnkr till
stadsdelarna.
Kvinnojourer, 6 mnkr
Pengarna ska användas till förebyggande arbete och till
kompetensutveckling för kvinno-, tjej- och transjourer.
Utsatta EU-medborgare och papperslösa, 5 mnkr
Ska genom föreningsbidrag stötta utsatta EU-medborgare och
papperslösa.
Romskt informations- och kunskapscenter, 3,4 mnkr
Göteborg kommer att få ett Romskt informations- och kunskapscenter
med ett tvådelat uppdrag. Den ena delen av verksamheten syftar till att
utveckla offentlig verksamhet för att bättre fungera för den romska
gruppen och den andra delen är stöd och rådgivning direkt till romska
grupper och individer. Inrättandet av centret är ett stort steg för att stärka
romers rättigheter och därmed en viktig del i att stärka de mänskliga
rättigheterna i staden.
Mänskliga rättigheter samordnande resurs, 0,6 mnkr
Stadens arbete med mänskliga rättigheter förstärks genom ytterligare
samordning och centralt stöd.
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