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Yrkande angående Långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs
Stad
Slottsskogsobservatoriet bedriver en fin verksamhet, särskilt den som är riktad mot barn och unga.
Under decennier har observatoriets verksamhet bidragit med kunskap om rymden, astronomi och
skapat intresse kring vetenskaplig forskning.
Enligt inlämnat yrkande ska Göteborgs Stad förbinda sig att långsiktigt finansiera
Slottsskogsobservatoriet med en årlig summa från Kommunfullmäktiges budget. Detta skulle ge
Slottsskogsobservatoriet, som drivs av en ideell förening, en exceptionell särställning i Göteborgs
mångfacetterade föreningsliv.
Denna särställning skulle vara svår att förklara och försvara gentemot övriga föreningar och
organisationer, varav många andra också har att hantera knaper ekonomi.
Det finns vägar att gå och medel att söka för den verksamhet som bedrivs och det rimliga är att även
Slottsskogsobservatoriet hänvisas till den ordinarie hanteringen.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
Att

yrkandet avslås

Martin Wannholt – Yrkande nytt ärende

Kommunstyrelsen 2017-11-22

Långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
Göteborgs barnvänliga folkobservatorium i Slottsskogen har tyvärr hamnat mellan stolarna vad gäller
huvudman för ekonomiskt stöd. Vare sig regionen eller staden har uttalat att de tar ansvar. Utan ett
mindre ekonomiskt bidrag till föreningen blir det omöjligt att fortsätta med verksamheten – att låta
stadens barn- och ungdomar få lära sig mer om naturvetenskap och stjärnhimlens alla gåtor.
Göteborgs Stad behöver stärka sin naturvetenskapliga profil. Att aktivt stödja det fina arbetet på
Slottsskogsobservatoriet är en viktig pusselbit i detta arbete. Ett årligt ekonomiskt stöd till
folkobservatoriet läggs lämpligen under miljö- och klimatnämnden, med motsvarande
budgetjustering. För att säkerställa verksamheten och ge stadens skolor fortsatt tillgång till
observatoriet, behövs en ekonomisk delfinansiering om ca 750 000 kronor 2018 och framåt.
Eftersom kommunstyrelsen och snart kommunfullmäktige beslutat att lägga ned Vårt Göteborg i
tryckt form, uppstår en möjlighet att använda del av dessa inbesparade medel för att stödja
observatoriet redan under 2018.

Förslag till beslut:
I kommunstyrelsen:
Att Göteborgs Stad tar ansvar och stödjer Slottsskogsobservatoriet och att miljö- och klimatnämnden
utreds som ansvarig nämnd.
Att för stödet 2018 använda del av medel som blir tillgängliga genom att Vårt Göteborg i tryckt form
läggs ned.
Att stadsledningskontoret stödjer föreningen med 750 000 kronor under 2018.
Att stadsledningskontoret inarbetar beloppet med justeringar i budgetunderlaget för 2019 och
framåt.

