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Parlamentariker för  
Vänsterpartiet Göteborg 
2014-2018 

1 Arkivnämnden  
Göteborgs Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen bildat en gemensam 
nämnd och arkivmyndighet.  

2 Boplats  
Boplats är en marknadsplats för personer som letar bostad i Göteborgsregionen. Boplats 
ska även informera bostadssökande och andra intressenter om bostadsmarknaden i 
stort. I styrelsen sitter representanter för både staden, allmännyttan och de privata 
värdarna. 

3 Bostadsbolaget 
Bolaget är en del av allmännyttan och ett dotterbolag till AB Framtiden som är helägt av 
Göteborgs Stad. Bolaget förvaltar drygt 23 000 lägenheter. Bolaget har sitt 
bostadsbestånd spritt över hela staden. 

4 Byggnadsnämnden  
Nämndens uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg, att göra detaljplaner 
som beskriver hur och var det ska byggas nya hus och anläggningar, samt ansvara för 
bygglov, kartor och flygbilder.  

5 Carlanderska 
Carlanderska sjukhuset drivs i form av en stiftelse som erbjuder såväl offentlig som privat 
sjukvård.   

6 Egnahemsbolaget 
Bolagets uppgift är att bygga äganderätter eller bostadsrätter i områden som domineras 
av hyresrätter. Egnahemsbolaget är ett dotterbolag till AB Framtiden som är helägt av 
Göteborgs Stad. 

7 Familjebostäder   
Bolaget är en del av allmännyttan och ett dotterbolag till AB Framtiden som är helägt av 
Göteborgs Stad. Bolaget förvaltar drygt 18 000 lägenheter. Familjebostäders största 
fastighetsbestånd finns i Kungsladugård, Majorna och Masthugget. 

8 Fastighetsnämnden 
Nämndens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för bostäder och stödja 
näringslivet genom att erbjuda mark för bostadsproduktion, industri, handel, 
utbildning/forskning med mera.  
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9 Framtiden  
Bolaget är koncernbolag/ moderbolag för stadens allmännyttiga bostadsföretag. 
Framtidens mest prioriterade uppgift är att skapa nya bostäder och öka tempot i 
bostadsbyggandet. Genom dotterbolagen ansvarar Framtiden för ca 71 000 bostäder. 
Bolaget är helägt av Göteborgs Stad. 

10 Förskolenämnden 
En ny nämnd som ansvarar för stadens alla förskolor efter överföringen från 
stadsdelarna.  

11 GotEvent   
Bolaget är Göteborgs Stads arenabolag. En av huvuduppgifterna för bolaget är att skapa 
bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Ullevi, Scandinavium och 
Valhallabadet är några av de arenor som drivs av bolaget. 

12 GREFAB 
Bolaget ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille Kommun och Ale Kommun. 
GREFAB skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande 
service för boende i ägarkommunerna.  

13 Grundskolenämnden 
En ny nämnd som ansvarar för stadens alla grundskolor efter överföringen från 
stadsdelarna. 

14 Gryaab   
Bolaget tar hand om avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Mölndal och Partille.  

15 Göteborg & Co     
Göteborg & Co:s uppgift är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla 
Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad.  

16 Göteborgs Energi  
Bolaget är göteborgarnas energiföretag vars syfte är att skapa en hållbar stad. 

17 Göteborgs Hamn     
Bolaget äger mark och infrastruktur i hamnen. Göteborgs Hamn är Skandinaviens största 
hamn.    

18 GöteborgsLokaler   
Bolaget förvaltar kommersiella lokaler i Göteborg, bland annat flertalet av förortstorgen. 

19 Göteborgs Stads Leasing AB 
Göteborgs Stads Leasing AB är en sammanslagning av de tidigare bolagen Göteborgs 
Gatu AB och Kommunleasing AB. Bolagets uppdrag är att leverera miljövänliga fordon 
och transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren och trafiksäker stad. Det är 
dessutom Göteborgs Stads leasing bolag som leasar ut bland annat möbler och datorer 
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till stadens förvaltningar och bolag. Det ät ett internbolag som ingår i koncernen 
Göteborgs Stadshus AB. 

20 Higab   
Bolaget är ett fastighetsbolag som bland annat förvaltar kulturbyggnader och lokaler för 
utbildning, idrott och industri.  

21 Idrotts- och föreningsnämnden   
Nämnden bedriver verksamhet vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar och 
idrottsområden. De har bland annat hand om bad, gym, sporthallar och bollplaner. 

22 Intraservice   
Nämnden levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom bland 
annat välfärds-, utbildnings- och HRområdet samt IT.   

23 Konsument- och medborgarservicenämnden 
Nämnden ansvarar för att samordna service till medborgarna,  samordna utvecklingen av 
e-tjänster, svara för stadens kontaktcenter och att bedriva allmän konsumentpolitisk 
verksamhet. 

24 Kretslopp och vattennämnden    
Nämnden arbetar för att skapa ett kretsloppssamhälle. De tillgodoser invånarnas och 
näringslivets behov av säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och 
avloppshantering. 

25 Kulturnämnden   
Nämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i Göteborg. 
Nämnden har också ansvar för Göteborgs Stads museiverksamhet och (numera) för hela 
biblioteksverksamheten. 

26 Liseberg   
Liseberg är ett kommunalt bolag som driver nöjesparken Liseberg.  

27 Lokalnämnden   
Nämnden förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads 
verksamheter. 

28 Miljö- och klimatnämnden   
Nämnden är en myndighet som kontrollerar att lagar som rör miljö och hälsa följs. Den 
leder, stödjer och samordnar även stadens strategiska arbete med miljö- och 
klimatfrågor. 

29 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning     
 Nämnden har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och att ansvara 
för vuxenutbildning 
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30 Park- och naturnämnden     
Nämnden förvaltar och utvecklar Göteborgs utemiljöer. 

31 Parkeringsbolaget   
Bolaget ägs av Göteborgs Stad och ligger under Higab AB. Det erbjuder privatpersoner 
och företag förhyrda bilplatser, parkeringstillstånd och besöksparkeringar. 

32 Poseidon 
Bolaget är en del av allmännyttan och ett dotterbolag till AB Framtiden som är helägt av 
Göteborgs Stad. Bolaget är ett av Göteborgs största bostadsbolag.  

33 Robert Dicksons stiftelse    
Stiftelsen är en affärsdrivande stiftelse som äger och förvaltar 1 000 bostadslägenheter i 
Göteborgs. 

34 Stadsdelsnämnderna (10 st): 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för kommunal välfärd i form av bland annat äldreomsorg, 
hemsjukvård, viss kultur & fritid, medborgardialog och stöd till människor med 
funktionsnedsättningar och sociala insatser. 

35 SGS   
SGS studentbostäder är en icke vinstdrivande stiftelse som tillgodoser bostadsbehov hos 
högskolestuderande i Göteborgsregionen. 

36 Social resursnämnd     
Nämndens verksamheter är specialiserade inom olika sociala frågor och fungerar som ett 
stöd till stadsdelarna. Det handlar exempelvis om hemlöshet, fältarbete och stöd till barn 
med funktionsnedsättning.  

37 Spårvägar   
Bolaget är den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen och den enda 
som kör både buss och spårvagn.  

38 Stadshus AB  
Bolaget är ett koncernbolag som äger samtliga Göteborgs Stads bolag.  
  

39 Stadsrevisionen  
Revisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och 
samordningsförbunden.  

40 Stadsteatern   
Teatern är en av landets äldsta och största teatrar som drivs i bolagsform helägt av 
Göteborg Stad.  
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41 Trafiknämnden   
Nämnden planerar och bygger all fysisk infrastruktur i staden och samverkar med 
Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden kring stadsutveckling av Göteborg. 

42 Upphandlingsnämnden   
Nämnden har som uppgift att förse Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med 
ramavtal och kompetens. 

43 Utbildningsnämnden   
Nämnden ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola samt viss 
kommunal vuxenutbildning. De ansvarar också för modersmålsundervisning samt studie- 
och yrkesvägledning till alla elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor.  

44 Utdelningsstyrelsen 
Stiftelsen är relativt ny och är en hopslagning av flera olika utdelningsstiftelser. 

45 Valnämnden  
Nämnden i Göteborg ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och 
folkomröstningar i Göteborg. 

46 Älvstranden 
Bolaget är ett helägt av kommunen som äger och förvaltar ett antal fastigheter och 
arbetar med stadsutveckling av Älvstaden. 
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