Verksamhetsplan 2022
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 styrelse-ledamotledamot i
centrumorganisationerna. Cityledaren är föreningens högst ansvariga tjänsteperson.
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.
Strategier för måluppfyllelse
Övergripande strategier beslutades 2018 är långsiktiga och gäller även år 2022:
•
•
•
•
•
•

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.
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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.

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).
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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).

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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