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Yrkande – Yrkande från SD angående störande 
buller för vid Släktledsgatorna 
 
Förslag till beslut 
 
I Kommunstyrelsen: 

- Hemställa till Trafiknämnden som ansvarig, ihop med övriga eventuellt 
berörda nämnder, med uppdrag att utreda frågan gällande störande buller 
från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna. Arbetet ska 
drivas i god dialog och samverkan med de närboende. Uppdraget ska 
även inkludera förslag på åtgärder. 

 
Yrkandet 
 
Det är viktigt att alla göteborgare får snabb och effektiv service av kommunen. 

Det är också viktigt att det buller som uppkommit vid de nyuppförda idrottsytorna 

vid Svartedalsskolan hanteras på ett bra sätt för alla inblandade.  

 

De närboende vid Släktledsgatorna har drabbats av tung byggtrafik i 

Svartedalsskolans byggskede och en permanent trafikomläggning för 

fordonstrafik till verksamheterna på en underdimensionerad småhusgata samt 

ökad bullerstörning från idrottsverksamheten. För idrottsplatser kan det finnas 

flera verksamhetsutövare och det kan vara oklart vem som har ansvaret; 

fastighetsägaren, den som bedriver återkommande aktiviteter eller den som har 

enstaka evenemang. Det slutliga tillsynsansvaret för bullerstörning ligger på 

miljö- och klimatnämnden i det fall verksamhetsutövaren inte tar sitt ansvar. Det 

är således omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vem som har ansvar 

för att vidta åtgärder mot störningar. Det finns av denna anledning en uppenbar 

risk att problem med bullerstörning slussas runt mellan stadens olika nämnder 

och förvaltningar. Vår bedömning är att stadsledningskontoret kan behöva vara 

beredda på att vara nämnderna behjälpliga i att reda ut ansvar och process. 

Erfarenheterna som görs kring detta fall kan med fördel tas med in som 

förbättrade rutiner och förtydligat ansvar inom den nya 

facknämndsorganisationen. 
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Naturvårdsverkets nya tillsynsvägledning ”Vägledning om buller från 

idrottsplatser” (2021-03-24) trycker särskilt på att ”En respektfull och öppen 

dialog mellan berörda parter…” är en viktig del i att minska irritation och 

störningar. Tidig och lyhörd dialog för att identifiera vad som stör och diskussion 

med de berörda om åtgärder ofta kan leda till kostnadseffektiva lösningar, som 

begränsning av vissa aktiviteter under vissa tider, eller att vissa aktiviteter 

förläggs till särskilda platser inom området. Ibland går det inte att lösa 

bullerproblematiken med bibehållen aktivitet med annat än dyrare tekniska 

lösningar som bullerskärmar och skärmtak. 

 

Vi vill därför särskilt trycka på att hanteringen av ärendet ska ske i god dialog och 

samverkan med de närboende. 

 

Ursprungsyrkandet är nere i detaljer, och frågan bör hanteras av ansvarig nämnd 

– i detta fall Trafiknämnden - och inte på kommunstyrelsenivå. Vi vill därför 

hemställa ett utredningsuppdrag som läggs på Trafiknämnden, ihop med övriga 

eventuellt berörda nämnder, där målet är att presentera förslag på åtgärder på 

problemet som uppkommit. 

 


