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Kvällens program

• Göteborgs Stads styrsystem
– Våra utgångspunkter: - Invånare, brukare och 

kunder
- Lagar och författningar
- Politiska viljan

– Vår systematik: - Styrning, planering, 
uppföljning

Vi avslutar ca kl 21:00

Presentatör
Presentationsanteckningar
Invånare, brukare, kunder: Vilka är göteborgarna, vad vet vi om dem och vad tycker de? Stadens demokratiarbete och kommunikationsverksamhetLagar och författningar: Lagstiftning som ni behöver känna till i ert uppdragPolitiska viljan: hur den politiska viljan i olika forum utövas i stadenVår systematik: Hur vi arbetar för en laglig, effektiv och ändamålsenlig verksamhet
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Tisdag kväll

• Göteborgs Stads styrsystem
– Våra förutsättningar: - Styrande dokument, förhållningssätt, samordning

- Resursen ekonomi
- Resursen personal

Vi avslutar ca kl 20:00
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Onsdag kväll

• Stadsrevisionens roll och uppdrag
• Säkerhet, samhällsskydd och beredskap
• Stadens uppdrag

Vi avslutar ca kl 21:00
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Mer information på goteborg.se

I dagsläget finns en hel del 
information som berör dig som 
politiker på goteborg.se

Men …

… en helt ny sida håller på att byggas 
upp: Politikerhandboken. Där kommer 
du att kunna hitta mer detaljerad 
information om sånt som är viktigt för 
dig som förtroendevald att känna till.

Lansering september 2019
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Spelregler

1. Vi bedriver inte politisk debatt 
2. Vi passar tiderna
3. Frågor formuleras som frågor

Presentatör
Presentationsanteckningar
1. Det här är en utbildning, inte ett forum för politisk debatt. Om jag hör att det polemiseras mot kamrater i den här eller andra församlingar så kommer jag att mer eller mindre bryskt, avbryta er och återföra er till den smala vägen. 2. Respektera tiderna så kan vi göra mesta möjliga av den här utbildningen. När ni hör den här lilla klockan är det hög tid att ta sin plats.3. Frågor: Om det är något som inte kan vänta är det okej att be om ordet med handuppräckning och ställa frågor under utbildningspassen. Men vi tar hellre frågor mellan passen. Ambitionen är att besvara frågorna, Men hur många frågor som vi besvarar beror på hur mycket tid vi har till förfogande. 
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072-536 10 99



Några tips för att få power
point att flyga

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här skriver du talmanus
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Göteborgs Stads styrsystem
– helhet och delar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Så här illustrerar vi styrsystemet. Det har tre huvuddelar:Vår styrning tar sin början i våra utgångspunkter som illustreras av  solstrålarna. Bland dem har  vi lagar och  författningar som vi har att rätta oss efter inom alla områden, vi har den politiska viljan  och menar då beslut som tar form i kommunfullmäktige och nämnder och styrelser. Sist men inte minst har vi våra invånare, brukare och kunder som genom dagliga kontakter med  vår verksamhet påverkar oss.För att förverkliga utgångspunkterna har vi förutsättningar av olika slag. I bilden illustrerar vi dem i den blågröna grunden som soluret står på. Genom att konkretisera utgångspunkterna i  styrande dokument gör vi dem tillgängliga och kommunicerbara. Som ett komplement till dessa hårda värden har vi våra förhållningssätt som vägleder oss i vårt sätt arbeta. Vi har en organisation och roller och ansvar och vi ger vår organisation resurser för nå målen och utföra sina uppdrag.Soluret symboliserar det ständigt pågående cykliska arbetet med att planera, genomföra, förbättra och följa upp – den systematik vi använder. Samtidigt som momenten följer på varandra är vår ambition att utvecklas vilket symboliseras av pilen på soluret som pekar uppåt och framåt. 
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Staten har ansvar för att respektera, skydda 
och främja alla invånares mänskliga rättigheter

I de kommunala verksamheterna verkställs 
flera av de mänskliga rättigheterna
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Diskrimineringsgrunderna
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De sju diskrimineringsgrunderna

• kön

• könsöverskridande identitet eller uttryck

• etnisk tillhörighet

• religion eller annan trosuppfattning

• funktionsnedsättning

• sexuell läggning

• ålder
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Våra utgångspunkter
Invånare, brukare och 

kunder
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Här bor göteborgarna
Varje prick motsvarar 100 invånare  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dagens 10 stadsdelsnämnder är befolkningsmässigt sett relativt jämstora, från Östra Göteborg med 50 700 invånare till Majorna-Linné med 64 400 invånare. Varje prick på kartan motsvarar 100 invånare. Kartan visar tydligt att befolkningen är koncentrerad till en mindre del av stadens yta. Stora områden på Hisingen och i de nordöstra delarna har en lantlig karaktär.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
I Göteborg dominerar flerbostadshusen, halva befolkningen bor i en hyreslägenhet. En fjärdedel bor i en bostadsrättslägenhet och en fjärdedel bor i ett småhus. Det finns tydliga skillnader mellan hur olika åldersgrupper bor; barnfamiljer och äldre bor i lite större utsträckning i småhus, medan ungdomar som flyttat hemifrån och studenter oftare bor i lägenheter i flerbostadshus. 75 procent av barnen i Göteborg föds i ett flerbostadshus. Under förskoleåldrarna flyttar många barn, så när barnen är sex år så bor hälften i ett småhus. Många barn flyttar ut från Göteborg till ett småhus Göteborgsregionen (GR). Av barnen som födds i Göteborg bor 7 av 10 kvar i staden när de är 6 år och ska börja i förskoleklass. Skillnaderna inom staden är dock stora, i Centrum bor endast 25 procent av de barn som föddes där kvar när de blir sex år.
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Befolkningens åldersstruktur

Presentatör
Presentationsanteckningar
När man ser till befolkningens åldersstruktur blir det tydligt att de största åldersgrupperna finns mellan 20 och 30 år. Det visar på stadens attraktionskraft som studentstad och för andra unga vuxna. När man ser till Barnen finns det betydligt fler barn förskoleåldrarna än i skolåldrarna. Det är en effekt av utflyttningen av barnfamiljer under framförallt förskoleåldrarna.För pensionärsgruppen är puckeln av fyrtiotalister som nu befinner sig i åldrarna runt 70 år tydlig. Även runt 50 år finns det en puckel. Det är sextitalisterna. När sextitalisterna blir pensionärer kommer fyrtiotalisterna vara 85 år och äldre och då har den så kallade ”Äldreboomen” nått Göteborg.
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Barn 0-17 år Vuxna 18-64 år 65 år och äldre

110 000 362 000 85 000
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Går i gymnasietÖvriga
0 år

Går i 
förskola

Går inte i 
Förskola (1-5 år)
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Vad gör göteborgarna?
18 år och äldre efter huvudsaklig inkomstkälla

Barn 0-17 år Vuxna 18-64 år 65 år och äldre

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppgifterna över barnens är hämtade ifrån SKL:s databas Kolada och redovisar antal barn (0-17 år folkbokförda i Göteborg) som är inskriva i förskola, går i grundskola respektive gymnasiet.�För vuxna 18 år och äldre har vi tittat på sysselsättning efter ”Huvudsaklig inkomstkälla”, helt enkelt den aktivitet där man har den högsta andelen av sin inkomst.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Under de senaste mandat perioden har stadens befolkning växt med 31 000 invånare. Man kan dock säga att befolkningstillväxten bara är toppen på ett isberg. Under ytan har det skett mycket mer. Det har gjorts 535 000 flyttningar över kommungränsen och inom Göteborg. 30 000 barn har fötts medan 17 000 personer har avlidit. Många invånare har kommit in i nya livsfaser, man har blivit föräldrar, man har börjat skolan, man har börjat förvärvsarbeta, man har blivit pensionär mm.  Sammantaget betyder detta att det har skett betydligt större förändringar inom staden än ”bara” en folkökning på 31 000 personer.



Några tips för att få power
point att flyga

58 590 elever 
i grundskolan

1 700 åker 
färdtjänst

13 150 
nattgäster

1 450 
museibesök

11 500 besöker 
bibliotek

3 800 badar

500 går 
på teater

25 000 barn 
på förskola

En vanlig dag i Göteborgs 
Stads verksamheter

600 ton sopor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här skriver du talmanus
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Kommunens olika uppdrag 

Service/tjänste-
uppdraget

Myndighetsuppdrag

Demokratiuppdraget Samhällsuppdraget

Källa: SKL
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Service/tjänsteuppdraget

Service/tjänste-
uppdraget

Myndighetsuppdrag

Demokratiuppdraget Samhällsuppdraget

Oavsett 
förutsättningar, 

bakgrund och var i 
staden man bor, ska 
människor bli värdigt 

bemötta och få en 
god och likvärdig 

service
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Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för

I mötet med de som lever i, 
verkar och besöker vår stad 
ger vi en god och likvärdig 
service och bygger 
förtroende

Politik

Chefer

Med-
arbetare

Stöd-
funktioner
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Service/tjänsteuppdraget

Service/tjänste-
uppdraget

Myndighetsuppdrag

Demokratiuppdraget Samhällsuppdraget

Vi följer upp genom
 Brukarenkäter
 Synpunktshantering
 Medarbetarenkäter
 SKL:s öppna jämförelser och         
insiktsundersökning
 Statistik, nyckeltal och jämförelser

Presentatör
Presentationsanteckningar
Äldreomsorg, grundskola, förskola, ifo, funktionshinder
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Exempel från medborgarundersökning 2017

Service/tjänste-
uppdraget

Myndighetsuppdrag

Demokratiuppdraget Samhällsuppdraget

 Göteborgarna är mest nöjda med 
stadens service inom räddningstjänsten, 
vatten och avlopp samt kultur.

 Minst nöjda är göteborgarna med 
äldreomsorg, grundskola och 
bemötande och tillgänglighet.
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Exempel från brukarenkäten förskola 2018
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Kommunens olika uppdrag 

Service/tjänste-
uppdraget

Myndighetsuppdrag

Demokratiuppdraget Samhällsuppdraget

Källa: SKL

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regeringsformen börjar med grunderna för statsskicket och slår fast att all offentlig makt utgår från folket. Det betyder att medborgarna är med och bestämmer genom de politiker som väljs in i riksdag, kommuner och landsting. Detta kallas representativ demokrati. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Det kommunala uppdraget innebär framförallt två delar: Att vara en god serviceaktör innebär att ta ansvar för att de tjänster som Göteborg har i uppdrag att se till att medborgarna har tillgång till utförs. Det innebär också att verka för att skapa ett samhälle som ger medborgaren möjlighet till ett liv av god kvalitet utifrån individuella behov. Denna service ska även vara likvärdig för invånare i hela staden. Nämnder och styrelser ansvarsprövas utifrån denna roll. Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse och legitimitet för kommunens uppdrag samt var öppen med stadens processer så medborgarna kan välja att vara en del av dem. Att ta ansvar för helheten och för att prioritera de gemensamma resurserna. Att vara en god demokratiaktör innebär också ett aktivt samspel med medborgare och civilsamhället där de ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. Att ständigt lyssna till medborgarna och låta dem vara med i utformningen av staden. De båda perspektiven måste finnas samtidigt och är lika viktiga för kommunen
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Demokratiuppdraget

Demokratiuppdraget Samhällsuppdraget

• Förståelse och legitimitet för 
kommunens uppdrag 

• Öppenhet och transparens 
• Ansvar för helheten
• Aktivt samspel med medborgare och 

civilsamhället 
• Reell möjlighet att delta i 

samhällsutvecklingen 

Demokratiuppdraget

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regeringsformen börjar med grunderna för statsskicket och slår fast att all offentlig makt utgår från folket. Det betyder att medborgarna är med och bestämmer genom de politiker som väljs in i riksdag, kommuner och landsting. Detta kallas representativ demokrati. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Det kommunala uppdraget innebär framförallt två delar: Att vara en god serviceaktör innebär att ta ansvar för att de tjänster som Göteborg har i uppdrag att se till att medborgarna har tillgång till utförs. Det innebär också att verka för att skapa ett samhälle som ger medborgaren möjlighet till ett liv av god kvalitet utifrån individuella behov. Denna service ska även vara likvärdig för invånare i hela staden. Nämnder och styrelser ansvarsprövas utifrån denna roll. Stadsdelarna har befolkningsansvar enligt reglementet. Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse och legitimitet för kommunens uppdrag samt var öppen med stadens processer så medborgarna kan välja att vara en del av dem. Att ta ansvar för helheten och för att prioritera de gemensamma resurserna. Att vara en god demokratiaktör innebär också ett aktivt samspel med medborgare och civilsamhället där de ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. Att ständigt lyssna till medborgarna och låta dem vara med i utformningen av staden. De båda perspektiven måste finnas samtidigt och är lika viktiga för kommunenRollen som demokratiaktör ställer krav på den offentliga tjänstepersonen. Frågor som rör värdegrunden har inte alltid lättillgängliga eller har enkla svar. En utgångspunkt bör vara att en offentligt anställd ska utöva sin roll med såväl sin egen som andras integritet för ögonen. Vidare innebär den överordnade principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, att varje offentlig anställd i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är folket som är hans eller hennes uppdragsgivare och att offentlig maktutövning alltid måste ha stöd av lag. 
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Demokratiaktör utifrån styrelseskick och 
samhällsform

Valdeltagande
Förtroende för politiker och 

institutioner
Oberoende medier och rättsväsende
Möjlighet att anta politiska uppdrag 

och politiskt engagemang

Rikt föreningsliv
Segregation/mötesplatser

Tillit till människor i bostadsområde
Hat och hot på sociala medier

Förståelse för andras perspektiv

Presentatör
Presentationsanteckningar
Även rollen som demokratiaktör är tudeladDemokrati är en modell för att hantera ofrånkomliga konflikter mellan intressen, ideologier, mellan individen och staten men även individer emellan. Sverige bedöms som sagt ha en stabil demokrati, framförallt gällande de komponenter som utgör demokratin som styrelseskick. Vi har ett högt valdeltagande och våra medborgare har stort förtroende för de institutioner demokratin vilar på. Detta gäller även i Göteborg. Lika viktigt som en stabil representativ demokrati är att demokratin finns bland de människor som bor och verkar Sverige och Göteborg. Demokratin som samhällsform bedöms ibland var hotad och detta syns bland annat i att antalet medlemmar i föreningar går ner, vilket har varit en skola för svensk demokrati. Segregationen ökar och naturliga mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas och lära sig respektera varandras åsikter minskar. Den segregerade bostadssituationen märks inte minst när vi mäter tillit till människor i ens bostadsområde, som skiljer mycket åt inom staden. Möjligheten att föra samtal digitalt har gjort att tonen i debatter och diskussioner har hårdnat och fler anmälningar kring hat och hot inkommer. Kommunens roll som demokratiaktör handlar om båda aspekterna. 
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Vad anser göteborgarna? 

• Göteborg uppvisar något sämre nöjdhet än 
Sverige men har en uppåtgående trend. 

• Skillnader inom och mellan stadsdelar

• Yngre mer nöjda än äldre

• Kvinnor fortfarande något mer nöjda än män

• Personer med utländsk bakgrund mer nöjda
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EU

Andel mycket/ganska nöjda med det sätt 
demokratin fungerar i…

2017 2016

Källa: SOM-institutet 2016/2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att följa göteborgarnas syn på demokratin och vad anser om sina möjligheter till inflytande och delaktighet, genomför staden sedan 2016 en enkätundersökning tillsammans med SOM-institutet. Mätningen från hösten 2018 kommer att presenteras till sommaren. 2016 var det 7000 slumpvis utvalda mellan 16-85 år som fick enkäten och 52 % besvarade. 2017 var det 5000 som fick enkäten och 56% valde att besvara den. SOM-undersökningen genomförs i hela landet men varken Stockholm eller Malmö har valt att göra egna mätningar varför jämförelse inte är möjlig mellan storstäder. Göteborg har generellt lägre siffror än snittet i Sverige. SOM-undersökningen ger staden möjlighet att bryta ner siffrorna på stadsdelsnivå och även primärområdesnivå. Undersökningen visar att de yngre åldersgrupperna är mer nöjda än äldre. Detta är en trend som varit tydlig de senaste åren. Kvinnor tenderar generellt att ge högre omdömen i undersökningar, vilket även gäller i denna. 



Hållbar stad – öppen för världen

Vad anser göteborgarna?
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Andel som anser att de har mycket goda 
eller goda möjligheter att påverka beslut i…

2017 2016

• En något lägre andel än snittet i Sverige

• Nästan en femtedel anger att de inte har 
någon uppfattning om sina möjligheter att 
påverka politiska beslut

• Attityden till infrastruktursatsningar påverkar

Källa: SOM-institutet 2016/2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
Även i frågan om vad göteborgarna anser om sina möjligheter att påverka syns skillnader mellan kön och ålder där unga i högre grad anser att de har möjlighet att påverka. SOM-undersökningen ger oss även möjlighet att analysera siffrorna om delaktighet och inflytande tillsammans med andra mätningar som SOM-institutet genomför. Vid sådana analyser har det framkommit att Göteborg har en specifik situation då attityden till våra stora infrastruktursatsningar väsentligt påverkar vilken syn medborgarna har på demokratin och sina möjligheter att påverka. Kommunikation har en viktig roll i att förmedla till våra invånare vilka möjligheter de har att påverka och förenkla informationen kring våra politiska processer.  
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Rollen som demokratiaktör

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör då staden konkret i rollen som demokratiaktör och för att öka göteborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet?Det handlar om att vi hela tiden måste hitta vägar för våra invånare att kunna vara med och påverka både kommunens beslut och den service de får från kommunen. På vår webbplats goteborg.se finns information om hur våra invånare kan vara med och påverka, såväl lokalt som centralt. Möjligheten för medborgare att kunna påverka och komma med förslag gällande kommunens verksamhet ersätter inte den representativa demokratin, men när stadens nämnder involverar, engagerar och tillvaratar medborgarnas idéer innebär det att medborgarna kan bli delaktiga i beslutsprocessen. Det är de förtroendevaldas ansvar att ta ställning till om det finns förutsättningar till medborgerligt inflytande. Då detta sker kommer det vara en viktig faktor för att förstärka känsla av tillhörighet. Det handlar om att erbjuda medborgarna möjligheter att vara delaktiga i den demokratiska processen Stadens nämnder behöver göra det enklare för medborgarna att känna till bakgrunder till beslut. När staden möjliggör medborgerligt deltagande kan dialogen i sig bidra till en bättre förståelse för kommunens ansvar och bakgrund till de beslut som fattas. Genom dialogen skapas transparens. Känslan av inflytande hjälper till att stärka de demokratiska värderingarna 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:201841710225186
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Medborgardialoger

Göteborgarnas behov ska vara vägledande för 
Göteborgs Stad.

För att öka det demokratiska deltagandet krävs 
det därför olika verktyg och förhållningssätt för 
att ge alla medborgare möjligheter att delta och 
kunna påverka. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I rapporten ”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande” fastställs att medborgarnas inflytande i den demokratiska processen mellan valen ska ge avtryck och leda till en hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att kommunen ska utvecklas tillsammans med medborgarna och ta tillvara kunskaper och erfarenheter och se medborgarna som en tillgång för att forma framtidens Göteborg. Begreppet medborgardialog är en term vilken egentligen beskriver en flora av skiftande sätt att konsultera och föra dialog med medborgarna. Göteborg har valt att definiera medborgardialoger som en politiskt initierad dialog som utgör en systematisk del av styrningen, där medborgare tillfrågas inför beslut. Medborgardialog kan beskrivas som sådana aktiviteter som syftar till att öka både demokratin och effektiviteten. Demokratin i bemärkelsen deltagande, inflytande och delaktighet. Effektivitet i meningen resurser för problemlösning och genomförande. Medborgardialogen kan ses som ett komplement till den ordinarie dialog som sker med medborgarna. De traditionella kanaler som den representativa demokratin använder sig av tycks ha svårt att säkra det medborgerliga medskapandet. Om förtroendevalda i stadens nämnder har tillgång till ett bredare underlag i beslutsfattandet, där medborgarnas uppfattningar och synpunkter uttrycks bedöms detta ge möjlighet att bättre möta göteborgarnas behov I ordet ”medborgare” inkluderas samtliga som bor och verkar i Göteborg. 
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Principer för medborgardialog

1. Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart 
samhälle grundar dialogen. 

2. Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i 
betydande grad rör invånarna.

3. När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst 
bli hörda.

4. Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter 
till deltagande.

5. Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.
6. Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.
7. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen 

påverkar beslutet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
I rapporten konstaterades att ett gemensamt förhållningssätt behövdes för medborgardialoger. Kommunfullmäktige beslutade i 2014 om sju principer som ska vara vägledande. 1. Medborgardialog i Göteborgs Stad sker utifrån perspektivet om alla göteborgares lika värde, det demokratiska och hållbara samhället, Nämnderna ska verka för att utifrån respekten för alla människors lika värde och rättigheter stärka medborgarnas delaktighet och engagemang som verkar främjande och förebyggande för en lokalt positiv samhällsutveckling. Detta skall på sikt bidra till ett mer demokratiskt och hållbart Göteborgssamhälle. 2. Vid förslag som direkt och i betydande grad rör stadens/stadsdelens invånare ska alltid medborgardialog övervägas och ställning tas Vid större förändringar av kommunens verksamhet ska strävan vara att föra en dialog med medborgarna. Göteborgsprinciperna för delaktighet och dialog gäller för strategier, politikområden, planer och projekt. Det är viktigt att övervägandet görs i tidigt skede. Omfånget och karaktären av medborgardialogen ska läggas fast för varje fråga. Göteborgarna ska alltid ha möjlighet att lämna sina synpunkter. 3. Göteborgarna ska, som lägsta nivå, ha rätten att bli hörda i de fall när man fattat beslut om att ha dialog Rätten att bli hörd gäller för alla strategier, politikområden, planer och projekt som har ett betydande intresse för medborgarna. 4. Göteborgarna ska i samband med en dialog ges goda möjligheter att kunna delta Hänsyn ska tas till den aktuella målgruppen. Strävan ska vara att dialogen är utformad på så sätt att alla samhällets grupper ges likvärdiga möjligheter att delta. Uppsökande arbete för att nå prioriterade grupper ska särskilt övervägas. Dialogen ska annonseras brett. Det är viktigt att dialogen sker i ett tidigt och påverkbart stadium. Materialet ska vara tillgängligt och begripligt. 5. Barns och ungas rätt att komma till tals skall särskilt beaktas. Verktyg som är anpassade för att fånga in barns perspektiv ska användas. Med barn avses personer upp till 18 år. 6. Resultatet från medborgardialogen ska återkopplas Det är avgörande att det finns en kontinuerlig och bred återkoppling, av vad dialogen har fått fram och hur resultatet blev. Den lägsta nivån av återkoppling är att resultatet av dialogen återges till de som deltagit. En beskrivning av på vilket sätt medverkan i dialogen har påverkat processen bör ingå i återkopplingen. 7. Förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet Ansvaret för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda som fattar beslut i frågorna. Dialogens resultat ska ligga till grund för underlaget som presenteras inför beslut. 
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Statligt styrda påverkansmöjligheter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att samråda med kommunens medborgare och brukare är ett åtagande kommunen har enligt flera lagar. Kommunen har skyldighet att samråda med olika intressenter i samband med den fysiska planeringen, vilka preciseras i Plan- och Bygglagen (PBL).8 § PBL: När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Det finns alltså ett formellt krav på dialog, men syftet med att satsa på en utökad medborgardialog, som går utöver de formella lagkraven, är att uppfylla lagstiftarens avsikter. Det handlar om att få fram ett bra planeringsunderlag genom en dialog där sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser analyseras. Planens konsekvenser ska inte komma som en obehaglig överraskning i ett senare läge. Och ska kommunen lyckas med det behöver man vända sig till en bredare grupp och påbörja dialogen i ett tidigare skede.I skollagen står att vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare.I läroplan för förskola och skola fastställs att utbildningen ska genomföras i demokratiska former samt att barn har rätt till delaktighet och inflytande. Pedagoger ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll samt att de förbereds för delaktighet i samhället. 
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Kommunalt styrda påverkansmöjligheter

”Nämnderna ska skapa förutsättningar för 
demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens 
invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
I det likalydande reglementet för stadens nämnder står i 6 § att nämnderna ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som verksamheten riktar sig till. 
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Forum för samråd

– Pensionärsråd
– Hbtq-råd
– Funktionshindersråd
– Råd för den nationella minoriteten romer
– Sverige-finska rådet
– Studentforum
– Ungdomsråd
– Folkhälsoråd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Staden har ett stort antal forum för samråd där vi har identifierat en målgrupp eller ett område där vi ser att vi behöver ha en löpande dialog om stadens utveckling och den service våra invånare får. Dessa samråd är relativt styrda och arbetssätten regleras genom reglementen eller överenskommelser som tydliggör på vilket sätt de kan ha påverkan på kommunens processer. Råden har möjlighet att initiera frågor, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Flera av dessa finns på central nivå och är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och andra centrala nämnder. Alla nämnder har möjlighet att inrätta egna forum för samråd och i stadsdelarna finns flera olika varianter av rådgivande organ.Det framhålls i Göteborgs Stads reglemente att nämnderna ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som verksamheten riktar sig till. 
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Ungdomsfullmäktige

• Ungas egna initiativ

• Kunskapsöverföring mellan barn och vuxna inför 
beslut

• Politisk referensgrupp

• Remisser från stadens samtliga nämnder och 
styrelser

• Dialoger med politiken på initiativ av 
ungdomsfullmäktige

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kf beslutade 2004 om inrättandet av ett ungdomsfullmäktige. Består av sammanlagt 101 unga ledamöter 12-18 år från stadens alla stadsdelar. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (art 12. Barnkonventionen)Styrs av en arbetsordning som antas varje år av UngdomsfullmäktigeUngas egna initiativ kan vara kampanjer, konferenser, aktiviteter, samverkansprojektTillsammans med den politiska referensgruppen ordnas 2 dialogdagar per år
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Göteborgsförslaget

• Möjlighet till mer inflytande och delaktighet mellan valen.

• Ger kommunen ökad kunskap om vad som engagerar 
göteborgarna.

• Alla kan lämna Göteborgsförslag

• Förslag lämnas på webben och kan läsas och skrivas 
under av andra.

• Förslaget samlar underskrifter i 90 dagar och 200 
underskrifter behövs för att förslaget ska skickas till 
politikerna.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunfullmäktige beslutade 2014 att införa en möjlighet för göteborgarna att lämna förslag via webben, sk e-förslag, som sedermera döptes till Göteborgsförslag. Göteborgsförslaget är inte ett så kallat medborgarförslag, rent formellt.�Medborgarförslag har andra regler än de som gäller för Göteborgsförslag och styrs av kommunallagen.Möjligheten att lämna Göteborgsförslag har funnits sedan januari 2017Idéer till stadens politiker, lämnas på webben och kan läsas och skrivas under av andraMöjlighet till mer inflytande och delaktighet mellan valenGer kommunen ökad kunskap om vad som engagerar göteborgarnaAlla kan lämna förslag, även barn och unga samt personer som inte bor i GöteborgUppföljningen av de första två åren visar att ca 25000 personer valt att påverka på något sätt genom denna kanal, antingen genom att själva lämna förslag eller att rösta på ett förslag. 
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Utmaning vid dialoger med medborgare
På

ve
rk
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öj
lig
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Tid

Möjlighet att påverka

Vilja att påverka

Dialog KonfliktGenomförande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Visar på kommunikationens viktiga roll för att tydliggöra beslutprocessen och medborgarnas möjligheter att påverka vid olika skeden. I början på ett skede har man stor möjlighet att påverka då är intresset lågt. När intresset ökar minskar möjlighterna att påverka då planeringsprocessen och kommit långt och vissa beslut kanske redan är fattade. När förslaget läggs finns få möjligheter till påverkan och intresset ökar kraftigt. Vi måste försöka vinna medborgarnas intresse och engagemang tidigare i processen för att skapa reella påverkansmöjligheter. Här har kommunikationen en viktig roll.  Om vi misslyckas riskerar det att leda till en konflikt. Om vi lyckas möjliggör vi ett smidigt genomförande. 
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Kommunikation 
– en förutsättning för demokrati
Helena Mehner, kommunikationsdirektör
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Information och kommunikation i Göteborgs 
Stad stärker den lokala demokratin, berättar 

om vad som händer i staden och bidrar till 
måluppfyllelse i verksamheten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunikation som verktyg för att leda och samordna stadenÖkad måluppfyllelseGemensamt arbetssättBerätta vad vi gör för boende, besökare och näringslivVårt eget budskapVad har vi startat
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Information och kommunikation är en 
grundförutsättning för att Göteborgs Stad 
ska kunna utveckla och förstärka 
demokratin och för att göteborgarna ska 
kunna tillvarata sina demokratiska 
rättigheter

Information ger möjlighet att påverka
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Information är nödvändig för att göteborgarna och andra 
ska kunna bruka, påverka och utveckla kommunens 
verksamhet

Kommunen måste i alla aktiviteter som syftar till att skapa 
kommunikation utgå från mottagarnas situation, 
kunskaper och attityder

Information en förutsättning för kommunikation
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Ett gemensamt budskap: 
Hållbar stad – öppen för världen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Göteborgs Stad består också av ett gemensamt huvudbudskap för kommunikation. Huvudbudskapet är en positionering som ger Göteborgs Stads aktörer en gemensam riktning och fokus för sin kommunikation. Känslan av att vi är en stad, Göteborgs Stad, förstärks – både internt och externt.
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Samordnad kommunikation inom 
kärnverksamheten

• Vi arbetar med ett hela staden-perspektiv

• Det bidrar till att vi når målen i 
kommunikationsprogrammet och ökad 
måluppfyllelse i kärnverksamheterna 

• Kommunicera fattade beslut

• Enkel, effektiv och efterfrågad kommunikation 
utifrån målgruppens behov

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmaningar för kommunikationenFler privata aktörer i kärnverksamheten (t. ex. LOV)Målgrupper med olika informationsbehov�Gemensamt arbetssätt för sektorernaÄldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HS)Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH)Samhälle och kultur (SoK) En kommunikationsplan för respektive sektor samt årshjulSektorcheferna prioriterar kommunikationsfrågornaGemensam budskapsplattformMediegrupp för respektive sektor Proaktiv och reaktiv kommunikation, samordnad kommunikation vid mediegranskningarKommunikationsnätverk inom respektive sektorGemensamt utskott för kommunikation välfärd och utbildning (hela staden)
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Samordnad kommunikation 
i stadsutvecklingen

• Samordning mellan bolag och förvaltningar 
för att staden ska ha en röst i 
stadsutvecklingskommunikation till 
boende, besökare och företag.

• Framkomlighetsinformation till boende, 
besökare och företag

• Digitalisering och effektivisering av 
dialoger i exempelvis PBL-processen

• https://www.youtube.com/embed/-
GFAMm4zf-
Y?controls=0&showinfo=0&amp;autohide=
1&amp;rel=0&amp;modestbranding=1&am
p;autoplay=0&amp;enablejsapi=0

Utmaningar:

https://www.youtube.com/embed/-GFAMm4zf-Y?controls=0&showinfo=0&amp;autohide=1&amp;rel=0&amp;modestbranding=1&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=0
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Stadsutvecklingens gemensamma kanaler

Stadsutveckling.goteborg.se Trafikgoteborg.se Goteborg.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stadsutveckling.goteborg.seÄlvrummet (Älvstaden) och Våning 2026 (Hisingsbron, Västlänken, Centralenområdet, Linbanan)Trafik göteborg (app samt webbsida med realtidsuppdaterad framkomlighetsinformation)
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Grafisk identitet – en garant 
genom samtliga kanaler

• Vi kommunicerar som en stad, med en 
tydlig avsändare som garant för 
kommunikationens trovärdighet

• Göteborgs Stads logga
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Inom Göteborgs Stad är information en prioriterad 
uppgift, vilket innebär att såväl anställda som politiker 
alltid ska beakta informationsaspekten i sitt arbete

Informationsarbete inom Göteborgs Stad betraktas som en 
kvalificerad strategisk fråga på ledningsnivå  

En strategisk fråga
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Ansvaret för informationen följer med ansvaret för 
verksamheten, informationen ska alltid vara opartisk och 
saklig, det gäller både positiva och negativa budskap

Det är politikernas uppgift att formulera åsikter och driva 
opinion i olika frågor 

Ansvar och roller

Presentatör
Presentationsanteckningar
Politiska utspel är en stark signal till organisationen. Uppmaning till eftertänksamhet. 
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En välinformerad medarbetare känner delaktighet, 
motivation och tar ansvar och har en viktig roll som 
kunskapsbärare, marknadsförare och som stadens 
ansikte utåt

Intern kommunikation för extern kommunikation

Presentatör
Presentationsanteckningar
God intern information och kommunikation, med kommunikativa ledare och medarbetare och samordnad ledningskommunikation, är en förutsättning för att stadens verksamheter ska fungera optimalt OCH för att stadens 50.000 medarbetare ska kunna vara goda talespersoner för stadens verksamheter, service och tjänster.
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Media spelar en viktig roll i den kommunala demokratin. 
Kontakterna med massmedia ska präglas av största 
möjliga öppenhet
Det är viktigt att media snabbt kan komma i kontakt med 
den medarbetare som har ansvar och kompetens i 
sakfrågan

Media och kommunen
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Drevet går!

2+2 

Vad gör ni?
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Drevet går – vad gör du?

• Scenario: Förvaltningen tecknade konsultavtal värt miljoner – ordföranden skrev under trots jäv

• Frågor: 
- Förstod du att du var jävig?
- Känner du inte till jävsreglerna?
- Kan du sitta kvar?
- Hur ska väljarna kunna ha förtroende för dig
- Har du intressen i konsultföretaget?

• Ljug aldrig!

• Be att få återkomma!

• Svara i telefon och mail!

• Ta hjälp
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Mediedramaturgin

1. Avslöjande. Granskning. Kritiska frågor till verksamheten
Ett medie ”äger” nyheten och vill utnyttja sin nyhet maximalt

2. Andra medier jagar ikapp. Nya vinklar. Grävande journalistik
Övriga medier vill göra sin egen vinkel och använder tiden till att hitta sin egen nyhet

3. Ansvar utkrävs i vidare cirklar
Vad visste den granskades vänner/kollegor/chefer om missförhållandet? Varför har de inte 
agerat?

4. Ansvariga - ibland på flera nivåer – erkänner fel. Lämnar sina uppdrag
Även om en lägesbild i sak är korrekt kan man tvingas bort om lägesbilden avviker för mycket 
mot mediebilden

5. Analys. Vad lär vi oss av detta?
Analysen görs i allmänhet av media, inte av experter som kan nyansera bilden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är som kritisk granskare vi kanske känner dem bäst. Men det är bara ca en fjärdedel som har negativ viktning. Den allra mesta rapporteringen är neutral rapportering.GT som opinionsbildare 
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Vi bevakar medias möjligheter 
att granska staden

• Ledning och samordning för hög servicenivå och 
gott bemötande

• Runda bord-samtal två gånger årligen – visar var 
media möter motstånd eller felaktiga beteenden

• Stadens nyhetsrum på webben förmedlar 
nyheter, kontaktpersoner, bild, film. Följ 
nyhetsrummet för uppdatering av vad som 
händer i stan!

• www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samtalen ger kontoret information om vilka områden vi behöver fokusera på. Bland annat en bred satsning på utbildning om offentlighetsprincipen. Växlar bild till klipp från filmen. Filmen finns på intranätet, tillgänglig för alla



Hållbar stad – öppen för världen

Kommunikation vid kriser

• Beslutade arbetssätt ger förvaltningar 
och bolag en gemensam metodik

• Beredskap dygnet runt för publicering i 
stadens kanaler och information till 
media

• Nära samverkan med interna och 
regionala krisledningsorganisationer

• Kriskommunikation ska vara snabb, 
korrekt och trovärdig och utgå från 
stadens informationspolicy
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