Hållbar stad – öppen för världen

Uppdrag program och planer
inom styrmiljö:

Folkhälsa, Jämlikhet, MR
inklusive Funktionshinder
Information till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

2021-06-07

Uppdrag från kommunfullmäktige
2020-12- 10 § 20
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nära samarbete med berörda
nämnder:
• utreda förutsättningarna för att samordna program och planer
• inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive
funktionshinder

• där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår.
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Bakgrund, Kartläggning 2019/2020
• Snarlika målbilder
• Olika utgångspunkter för målgrupp som staden möter
• Starka kopplingar i synen på behov av förändring
• Sammanlagda styrning och kraven från den nationella nivån upplevs som
omfattande och skapar komplexa styrmiljöer, med omfattande och ibland motstridiga
krav på verksamheten
• Det finns potential att synkronisera strategier och åtgärder som tjänar på att hållas
ihop och med det stärka förutsättningarna att nå de målsättningar och intentioner
som staden har

• Detta ökar stadens möjligheter att faktiskt förändra, för göteborgaren generellt och
för specifika målgrupper, i den riktning som staden anger i program och planer
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Styrande dokument för område: Folkhälsa, Jämlikhet och MR ink Funktionshinder
Lagar och
annan
författning
Socialtjänst- och
Skollagen
Förordningar
LS
, allmänna
S
DL
råd
Folkhälsomyndigheten
Barnkonventionen
RF 1 kap 2§

Stadsövergripande styrande dokument

Vision

Policy

Vision Det goda
livet (VGR o GR)
Avtal HSNG
Regional ANDTstrategi (VGR)

Vision Kvibergs Park
2025

Vision o strategier för Centrala
Älvstaden

Program
Gbg Stads
folkhälso-program
2020
Gbg Stads program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 20212026
ANDT-program

Gbg Stads program för en jämlik
stad 2018-2026
Gbg Stads plan för arbete mot
etablerat missbruk och
beroende 2018-2020

Program för trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete 2014-2020
Grönstrategi för tät och grön
stad, 2035

Regionala
dokument

Reglerande styrande dokument

Planerande styrande dokument

Gbg Stads
kulturprogram

Plan

Gbg Stads
översiktspla
n

Gbg Stads miljö- o
klimatprogram 20212030
Gbg Stads program för attraktiv
arbetsgivare 2019-2023
Friluftsprogram

Idrottspolitiskt
program

Gbg Stads policy för arbetsmiljö,
medarbetarskap och chefskap

Policy för fysisk
tillgänglighet
Göteborgs Stads måltidspolicy

Riktlinje

Gbg Stads riktlinje för utformande
Gbg Stads riktlinje för
av inkluderande dokument arbetsmiljö, medarbetarskap
enkäter, blanketter och formulär
och chefskap
Riktlinjer för e-förslag i Gbg
Riktlinjer efter 25 års
Stad
deltagande i daglig
Riktlinjer mot våld
Riktlinje för
verksamhet
i nära relationer
Gbg Stads riktlinje för
ledsagning enligt
nyanlända elevers rätt till
socialtjänstlagen
Gbg Stads riktlinje
utbildning
gällande
Mål och riktlinjer för den
medlemskap i
samlade elevhälsan i
ECCAR
Göteborgs Stad

Regler

Barnrättsplan 2021-2030

Gbg Stads plan mot
hedersrelaterat våld och
förtryck 2020-2023
Gbg Stads plan mot
våld i nära relationer
2020-2023
Plan mot hemlöshet

Gbg Stads plan för
jämlik stad 20192022
Plan för att förbättra
hbtq-personers
livsvillkor 20172021
Handlingsplan för
arbetet med MR i
Gbg Stad

Plan för stärkta insatser
mot rasism 2020-2023
Strategisk plan för
suicidprevention 2014-

Plan för jämställdhet
Strategi för
2019-2023
kollektivtrafik på
Gbg Stads plan för
lika vilkor –
Gbg Stads plan
arbete
med sexuell
utgångspunkt i 7
Åldersvänliga Gbg 2021och reproduktiv hälsa
diskrimineringsKemikalieplan
2024
och rättigheter 2019grunderna (VGR)
Plan för barn- o ungkultur
Åtgärdsprogram
2022
RUS VG 20212020-2030
Plan för ridsport
mot buller 20192030
Handlingsplan för
2023
psykisk hälsa
Hållbar
stad – öppen för
världen
2018-2022
(VGR,
Lokala
samverkansavtal avseende folkhälsoinsatser med VGR med
GR, Västkom)
tillhörande prioriterade områden och handlingsplaner

Anvisning
Göteborgs Stads
anvisning för alkohol- och
drogfria arbetsplatser

Anvisning för ledsagning
enligt socialtjänstlagen

Styrande
dokument inom
andra områden
med påverkan
Trafikstrategi
Cykelprogram
Målbild Koll2035

Trafiksäkerhetsprogra
m
Biblioteksplan 20132021
Gbg Stads plan
för digitalisering
o IT
Policy för arbetet
med avhoppare
Göteborgs Stads
plan mot
våldsbejakande
extremism

Anvisning för garantibelopp i bostad med
särskild service enligt LSS till vissa
funktionshindrade

Rutin

Styrande dokument på nämnds-/styrelsenivå
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Genomlysning av dessa program

Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019-2020
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 20212026

Göteborgs Stads plan för arbete mot etablerat missbruk och beroende 2018-2021

Hållbar stad – öppen för världen

5

Genomlysning av dessa planer
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022
Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2020-2023

Göteborgs Stads handlingsplan för arbetet med mänskliga
rättigheter

Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter 2019-2022

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism
2020-2023
Göteborgs Stads plan för arbete mot etablerat missbruk
och beroende 2018-2021

Göteborgs Stads plan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism
2020-2023

Göteborgs Stads barnrättsplan 2021-2023

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers
livsvillkor 2017-2022
Strategisk plan för suicidprevention 2014-2021
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Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020-2023

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt
förvaltningsområde 2020-2023
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella
minoritetsfrågor 2020-2023
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Arbetssätt och tidsplan
Våren 2021:

• Uppstart-ta fram
uppdragsbeskrivning och
kommunikationsplan
• Avstämningar nyckelpersoner per
program och plan på
stadsledningskontoret
• Information och dialog med
stadens råd inleds
• Inleda information och dialog i
chefsforum och relevanta nätverk
• Omvärldsbevakningavstämningar och litteratur
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Hösten 2021:

• Dialog med stadens råd, WS samt
återkoppling
• Dialog med förvaltningar och bolag
• Omvärldsbevakning- avstämningar
och litteratur
• Avslut- Sammanställa resultat i
tjänsteutlåtande till
Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige, Q 4.

7

Förslag- arbete i samverkan
med råden
Ber om kontakter i arbetet med uppdraget, avstämning under
tiden som uppdraget pågår
Namn på deltagare i kommande workshops
Information i denna grupp inför att uppdraget ska redovisas

Frågor och medskick
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Kontakt
Karin Wallquist, Lena Risfelt. Alberita Olluri
Område Ärende och utredning, Stadsledningskontoret

