Verksamhetsplan och handlingsplan 2021

Verksamhetsplan
Göteborg Citysamverkan ideell förening är en strategisk samverkansplattform som ägs av
Göteborgs Stad samt centrumorganisationerna Avenyn Paradgatan AB, Innerstaden Göteborg
AB och Nordstans Samfällighetsförening. Verksamhetsplanen är långsiktig och utgår från
föreningsstadgar samt den verksamhetsplan som beslutades vid föreningens bildande.
Ändamål och syfte
Föreningen ska utgöra en strategisk samverkansorganisation för Göteborgs Stad samt övriga
medlemsorganisationer i Göteborgs centrala stadskärna. Föreningens ändamål ska vara att
skapa en sammanhållen och ändamålsenlig gemensam hantering av strategiska frågor i
samverkan med stadens fastighetsägare och handel, i syfte att på ett hållbart sätt utveckla
Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare och turister samt
attrahera människor och företag till regionen.
En avgörande faktor för vilka frågor som kommer att hanteras är att alla ingående parter har
ett gemensamt intresse av frågan.
Geografiskt verksamhetsområde
Definitioner av City, stadskärna och innerstad kan variera i
olika sammanhang. Föreningens geografiska
verksamhetsområde utgörs av centrumorganisationernas
geografiska verksamhetsområden. Citysamverkan samverkar
med aktörer i hela stadskärnan inom ramen för föreningens
ändamål.
Organisation
Styrelsen består av 6 politiker i Göteborgs Stad och 2 styrelseledamöter från vardera
centrumorganisation. Föreningens styrelserepresentanter ska i möjligaste mån tillse att
prioriteringar beaktas och ”spelas in” i sina respektive organisationer. Ledningsgruppen består
av 5 förvaltningsdirektörer och 1 bolags-vd i Göteborgs Stad samt 3 vd:ar och 2 styrelseledamotledamot i centrumorganisationerna. Beredningsgruppen utgör beredningsstöd för
cityledaren som upparbetar förslag till beslut i styrelsen. Cityledaren är föreningens högst
ansvariga tjänsteperson.
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Medlemmen Göteborgs Stad har i egenskap av kommun att svara för att hela staden, och
därmed hela stadskärnan, utvecklas i positiv riktning. Medlemmarna är överens om att stadens
nytta av föreningens verksamhet i vissa frågor kan vara större än övriga medlemmars. Detta
återspeglas i att staden har tre medlemsröster och varje förening har en röst vardera. Göteborg
Citysamverkan ideell förening är i Göteborgs Stad organiserad direkt under
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Till medlem kan antas juridisk person som vill
ansluta till föreningens ändamål, är en intresseorganisation och driver utvecklingsarbete.
Vision
På grund av Coronaepidemin flyttas planerat visionsarbete fram ett år, till våren 2021. Inför
fortsatt visionsarbete genomför Göteborg & Co och BRG under hösten 2020 och vårvintern
2021 ett stort attitydsinsamlingsprojekt med syfte att förstå vad som behövs för att öka Citys
attraktivitet för de två målgrupperna göteborgare och boende i kranskommuner.
Strategier för måluppfyllelse
Övergripande strategier beslutades 2018 är långsiktiga och gäller även år 2021:
•
•
•
•
•
•

Etablera en tydlig och gemensam målbild, ramar, strategi och fokus att kommunicera
kring.
Tydliggöra roller och ansvar i organisationen.
Vidareutveckla och förbättra samverkan mellan centrumorganisationerna och staden.
Bygga vidare på lång, positiv erfarenhet av gemensamma samverkansprojekt.
Bygga vidare på starka och välfungerande medlemsorganisationer, genom ytterligare
samarbete organisationerna emellan.
Öka engagemang och förståelse för stadskärnans betydelse för varumärket Göteborg
och stadens utveckling.

Verksamhetsmål
Det långsiktiga målet med föreningsmedlemmarnas samverkan är att skapa en ökad
samhällsnytta som är till gagn för såväl medlemmarna som Göteborgs invånare.
•
•
•
•
•
•
•

Genom att arbeta tillsammans skapa och nå något mycket större och mer kraftfullt än
vad de ingående organisationerna kan genomföra var för sig.
Ställa sig bakom en långsiktig, gemensam och förankrad målbild för utvecklingen av
stadskärnan.
Skapa struktur och ändamålsenliga former för samverkan kring strategiska frågor som
bidrar till att utveckla stadskärnans attraktionskraft.
Skapa tydlighet i beslutsprocesser i berörda organisationer utifrån styrelsens
inriktningsbeslut och få till stånd ändamålsenliga samverkansområden och
arbetsgrupper utifrån prioriterade arbetsområden.
Ska bli Göteborgs stadskärnas främsta ambassadör.
Skapa samarbetsvilja mellan de ingående organisationerna.
Arbeta för att utses till Årets Stadskärna senast 2023.
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Delmål och indikatorer prioriterade samverkansområden
Prioriterade samverkansområden är komplexa arbetsområden där stadens aktörer är i behov av
samsyn och samverkan för att utveckla en attraktiv stadskärna. Kopplat till varje
samverkansområde finns delmål och indikatorer. Operativa insatser genom Citysamverkan
beskrivs i handlingsplanen.
Delmål utveckling av platser & stråk:
•
•
•
•

Flöden utmed platser och stråk ska öka där det är lämpligt.
Totalupplevelsen för platser och stråk ska öka.
Fler bostäder där det är möjligt.
Ett wow/år i 5 år.

Indikatorer utveckling av platser & stråk:
•
•
•
•

Flödesmätningar.
Bostadsbyggande i centrum (stadsbyggnadskontoret).
Samverkansbarometern (Citysamverkan).
Upplevelseindex.

Delmål temporärt platsskapande:
•
•
•

Totalupplevelsen hos platser med temporärt platsskapande ska öka i jämförelse med
innan insatser genomfördes.
Testpilot utvecklingspotential.
Väcka uppmärksamhet.

Indikatorer temporärt platsskapande:
•
•

Enkäter affärsidkare (trafikkontoret).
Utvärdering (trafikkontoret).

Delmål trafik och citylogistik:
•
•
•
•

Ökad andel hållbart resande.
Ökad upplevd tillgänglighet för alla trafikslag.
Ökad faktisk tillgänglighet för framförallt hållbara trafikslag.
Ökad tillgänglighet till parkeringshus.

Indikatorer trafik och citylogistik:
•
•
•

NKI-undersökning besökare (trafikkontoret).
Trafik- ochresandeutveckling (trafikkontoret).
Upplevelseindex (Citysamverkan).
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Delmål brottsförebyggande och trygghet:
•
•
•
•

Minskad öppen narkotikahandel.
Säkrare platser.
Ökad upplevd trygghet.
Färre undviker platser på grund av osäkerhet och otrygghet.

Indikatorer brottsförebyggande och trygghet:
•
•
•

Lägesbild brottsstatistik (Polisen).
Trygghetsmätningar (Göteborgs Stad).
Upplevelseindex (Citysamverkan).

Delmål rent och snyggt:
•
•

Renare gator och torg.
Minskad nedskräpning.

Indikatorer rent och snyggt:
•
•

Skräpmätning (trafikkontoret)
Upplevelseindex (Citysamverkan)
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Handlingsplan 2021
Handlingsplanen beskriver konkreta aktiviteter som genomförs av framförallt cityledaren i
samverkan med erforderliga aktörer. Cityledaren är föreningens högst ansvariga tjänsteperson
och utgör samordningsfunktion för föreningens medlemmar.
Övergripande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lyssna av, sammanställa och driva förslag till ytterligare stödåtgärder till verksamheter
som drabbas av Covid-19.
Minska Covid-19s effekter på City.
Sammanställa dokument ”Stadsutveckling i Göteborg City” och lämna in som ansökan
för Svenska Stadskärnors QM-certifiering i syfte att kunna utses till Årets Stadskärna
2023.
Upparbeta sammanställning av historik platssamverkan i City som en del av QMansökan.
Uppdatera dokumentet ”Pågående och planerad stadsutveckling i City” som
sammanställer och beskriver status för alla projekt som påverkar Citys attraktionskraft.
Uppdatera verksamhetsplan och upparbeta handlingsplan för år 2022 som en del av
plan för ”post Corona”.
Stötta stadsledningskontorets arbete med att arbeta fram förslag till hur Göteborgs Stad
kan och vill arbeta med bid-inspirerad samverkan.
Vara bollplank för samordning av medlemmarnas strategier och handlingsplaner om
medlemmarna så vill.
Medverka i referensgrupp samt hämta kunskap från projekt ”Utmaningsdriven
Innovation i Samverkan för en Jämlik Stad” med Socialförvaltningen Centrum som
projektägare.
Arrangera minst två gemensamma frukostföreläsningar om pågående och planerad
utveckling i stadskärnan och om Citysamverkans verksamhet. En av föreläsningarna ska
behandla ämnet fler bostäder i stadskärnan.
Samordna gemensamt deltagande vid Svenska Stadskärnors årskonferens i september.
Erbjuda årlig information och kommunikation i kommunstyrelsen samt berörda
kommunala nämnder, förvaltningar och bolag.
Erbjuda kontinuerlig information och kommunikation i berörda privata bolag och
intresseorganisationer.
Erfarenhetsutbyte med samverkansorganisationer i och utanför Göteborg.
Medverka i Svenska Stadskärnors ledningsgrupp för att driva aktuella
samverkansfrågor.
Presentera och representera Göteborg Citysamverkan och samverkansarbete i city vid
konferenser och seminarier.
Internationellt erfarenhetsutbyte genom Svenska Stadskärnor.
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•

Samla in matetal och analyser ur beslutade indikatorer 2021 och ta fram kvantitativa
mål för 2022.

•

Samfinansiera, presentera och kommunicera undersökningen Cityindex i samarbete med
Fastighetsägarna.
Planera och genomföra upplevelseindex i samarbete med City i samverkan i
Stockholm.
Genomföra och utvärdera Samverkansbarometern, som utvärderar interna
samverkansarbetet i Citysamverkan.

•
•

Utveckling av platser och stråk
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en tydlig gemensam vision och målbild för stadskärnan, med stöd av Göteborg &
Co.
Ta fram ”Avsiktsförklaring samfinansiering 2022–2026” som beskriver prioriterade
stråk och platser som ska upprustas och samfinansieras mellan Staden och berörda
fastighetsägare, bland annat genom att genomföra workshops. Avsiktsförklaringen ska
innehålla samfinansieringsprinciper.
Etablera genomförandeavtal Harry Hjörnes Plats med samfinansiering mellan Staden
och berörda fastighetsägare.
Säkerställa att berörda aktörer tar nästa steg i stadsutvecklingsprojekt för underhåll och
upprustning av Götaplatsen, Lorensbergsområdets allmänna platser och Avenyn.
Samla in och föra fram medlemmarnas eventuella inspel på trafikkontorets förslag till
stadsmiljöplan.
Dialog med stadsbyggnadskontoret kring utredningar och konsekvensanalyser vid
upparbetande av översiktsplan och fördjupad översiktsplan för centrum, exempelvis
genom analys av 2020 års handelsutredning.
Ingå i referensgrupp vid upparbetande av nya riktlinjer för uteserveringar.
I samarbete med stadsbyggnadskontoret leda dialogarbete hur stadens offentliga och
privata aktörer kan möjliggöra fler bostäder i stadskärnan.
Ta fram förstudien ”Att mäta och skapa attraktivitet i kommersiella stadscentrum”
tillsammans med Liljevalls arkitekter.
Driva frågan om att tillåta bygglov för uteserveringar året runt för de aktörer som så
önskar och där det är möjligt.
Delta i dialoger kring utvecklingsinriktningar i Arenaområdet.
Delta i dialoger kring alternativa platser för etablering av nya badhuset.

Temporärt platsskapande
•
•
•

Delta i referensgruppen i forskningsprojekt Temporära åtgärder för värdeskapande
stadsmiljöer, som syftar till att förstå effekterna av de temporära åtgärderna samt
utveckla metoder för att testa, mäta och utvärdera temporära åtgärder i stadsrummet.
Följa upp arbetet med att skapa minst tre temporära samfinansierade platsskapande.
Lyssna av och föra fram viktiga frågor på strategisk nivå inom samverkansområdet.
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Trafik och citylogistik
•
•
•
•
•
•
•

Leda och samordna Trafik och tillgänglighetsgruppen som delar kunskap om pågående
och planerade trafikomläggningar samt behov hos olika intressenter.
Delta i dialoger kring trafikregleringar för godstransporter inom Vallgraven.
Delta i ”Godsnätverket” och fånga upp och föra fram viktiga frågor för stadskärnan.
Stötta innovativa citylogistiklösningar som kan bli affärsmässigt hållbara.
Stötta arbetet med ombildningar till gångfartsområden.
Driva arbetet med trafik och tillgänglighet i vårt arbete gentemot Trafikverket.
Driva dialogen kring förbättrad tillgänglighet i form av in- och utfarter, skyltning,
säkerhet och kommunikation till strategiskt viktiga parkeringshubbar såsom P-hus
Nordstan, parkering på Heden, Perukmakaren och under Pedagogen.

Brottsförebyggande och trygghet
•
•
•
•
•

Ta fram förutsättningar och beslutsförslag för samverkanslokal.
Delta i Purple Flags styrgrupp och lyfta in strategiska frågor i beslutsförslag.
Vara kontaktyta mellan föreningens medlemmar gällande lokal brotts- och
otrygghetsproblematik och dialog kring möjliga åtgärder och prioriteringar.
Vara kontaktyta mellan trafikkontoret och berörda fastighetsägare i Formasfinansierade samverkansprojektet ”Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar
stadsutveckling”.
Utöka LOV 3-områden till bland annat Avenyområdet.

Rent och snyggt
•
•
•
•
•
•

Arrangera Städmorgon som kampanj för minskad nedskräpning.
Arrangera två träffar tillsammans med park- och naturförvaltningen och trafikkontoret
och fastighetsägare i syfte att kartlägga behov av ytterligare städfrekvenser.
Konkretisera behov och upparbeta förslag till fortsatta projekt, exempelvis sommaroch vinterjobbare och gemensamma städvärdar.
Tillsammans med Göteborg & Co samordna arbete med förutsättningar och ansvar för
belysning inom ramen för Julstaden 2.0.
Arrangera seminarium med syfte att visa hur Göteborg Stad kan stötta fastighetsägare
att belysa fastighetsfasader.
Skapa minst ett belysningsprojekt för att arbeta in i Stadens och näringslivets
budgetar.
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