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Yrkande angående – Motion av Jonas Attenius 
(S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 
(S) om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön  

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Byggnadsnämnden, i samarbete med Fastighetsnämnden och andra berörda 

nämnder, får i uppdrag att med utgångspunkt i motionen införliva utveckling 

mellan Bergsjön och Kortedala i den utbyggnadsplanering som kommer att tas 

fram i anslutning till den nya Översiktsplanen. 

 

2. I övrig anses motionen besvarad. 

Yrkandet 

Vi instämmer i lämpligheten av att stadsutveckla mellan Gamlestaden och 

Bergsjön längs Kortedalavägen och Almanacksvägen. Förslaget ligger i linje med 

intentionerna i den nya Översiktsplanen och det vilande programarbetet för 

Kortedala. Vi instämmer också i motionen vad gäller att inriktningen ska vara 

klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med 

tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska 

landshövdingestruktur. Vi ser också positivt på att Kvibergs roll som nav för 

bredd- och elitidrott ska vara prioriterad och att det genomförs en utredning av hur 

social hänsyn som upphandlingsmodell kan användas i projektet för att öka den 

lokala sysselsättningen. Kommande detaljplanearbete, vilket kan delas in i 

etapper, bör utgå direkt ifrån analysen, strukturen och intentionen i Göteborgs 

utvidgade innerstad baserat på historisk stadsplaneanalys. 

Det finns inom staden ett flertal uppdrag om omvandling av trafikleder till 

stadsmässiga stråk kantad av bebyggelse, t.ex. Dag Hammarskjöldsleden, 

Litteraturgatan och Långströmsgatan. Dessutom pågår ett omfattande uppdrag 

med mål om att omvandla Biskopsgården till en trädgårdsstad. Utmaningar vid 

dessa omvandlingar är bland annat att få tillräcklig kapacitet och hastighet i 

kollektivtrafiken för att hantera de ökade reseströmmarna. Byggnadsnämnden 

lyfter i ärendet att kapaciteten i kollektivtrafiken och på befintliga gator inte klarar 

Kommunstyrelsen  
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Särskilt yttrande  
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av en så kraftig stadsutveckling utan investeringar i ny trafikinfrastruktur i 

området i stort. 

Generellt är planeringen av denna typ av stadsomvandlingar resurskrävande och 

genomförandet kräver omfattande kommunala investeringar. Därför behövs 

prioritering och en väl planerad utbyggnadstakt där de resurskrävande och 

investeringstunga projekten sprids ut över tid och kompenseraras genom att 

mindre resurskrävande projekt som ger exploateringsöverskott, t.ex. 

småhusutbyggnad, löper parallellt. Hänsyn behöver speciellt tas till när de 

omfattande investeringar som kan krävas i Älvstaden och Gamlestaden kommer i 

tid. 
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Yrkande angående – Motion av Jonas 
Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avslå motionen. 

 

Yrkandet 
Staden har redan startat arbetet ”planprogram Kortedala” enligt byggnadsnämndens 
remissvar, och därför avstyrker nämnden motionen. SD delar byggnadsnämndens 
bedömning och anser därför att motionen ska avslås.   

I en snar framtid kommer fullmäktige att ta beslut om stadens nya översiktsplan, och först 
efter översiktsplanens fastställande kan det lämpligt att ta nya beslut om Kortedala. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-10-08 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 3.3 
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Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) 
och Lena Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön  
Motionen 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att göra en nystart av 
programmet för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön, med delvis ny 
inriktning. Motionärerna vill att programarbetet ska ha en tydligare inriktning att skapa 
ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs Kortedalavägen 
och Almanacksvägen och säkerställa bebyggelsens stadskvaliteter. Inriktningen ska vara 
klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med tydliga 
inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska landshövdingestruktur. 

Motionärerna menar att utgångspunkten ska vara att en trädallé ska löpa genom hela 
stråket för att säkra en sammanhängande grönstruktur. Lokaler för kommunal, ideell eller 
kommersiell service ska inrättas i bottenvåningarna. Både bostadsrätter och hyresrätter 
ska rymmas som upplåtelseformer och blandas inom samma kvarter. Programmet ska ta 
fasta på den struktur som tagits fram inom arbetet med ”Göteborgs utvidgade innerstad”.  

Vidare lyfter motionärerna att det är viktigt att programarbetet också ska studera hur 
parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan 
utvecklas och förbättras och hur möjligheterna för cykelpendling kan stärkas ytterligare. 
Programarbetet behöver också innefatta ett sysselsättningsperspektiv utifrån lokal 
arbetsmarknad. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, trafiknämnden, park- och 
naturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnd Nordost, inköps- och 
upphandlingsnämnden och arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden. 
Remissinstansens svar redovisas i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 

Byggnadsnämnden Avstyrker  

 
Yrkande S 

Uppdraget för planprogram 
Kortedala från 2015, som för 
tillfället är vilande, följer i stort 
intentionerna i motionen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-08 
Diarienummer 0584/21 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Yttrande MP, V 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Uppdraget från 
byggnadsnämnden beskriver att 
”Programmet ska studera hur 
Kortedala kan förtätas och 
kopplingar till närliggande 
stadsdelarna Kviberg och 
Bergsjön stärkas” samt att 
”Stråket längs Kortedalavägen, 
Almanacksvägen är mycket 
viktigt att omvandla till en mer 
stadsmässig gata som kan knyta 
samman stadsdelarna”. I arbetet 
med planprogrammet har stor 
potential konstaterats för 
utveckling av ny bebyggelse och 
att bättre koppla samman de olika 
stadsdelarna. Samtidigt 
konstateras att denna potential 
hänger tätt samman med 
kapaciteten i väg och 
kollektivtrafik, vilket är avhängigt 
nya investeringar i infrastruktur.  

Trafiknämnden Tillstyrker  

Yrkandet från S, V 
och MP översänds 
till kommunstyrelsen 
som yttrande över 
motionen.  

 

Stadsutvecklingen i det föreslagna 
stråket mellan Gamlestaden och 
Bergsjön borde vara högt 
prioriterat. Ett stadsstråk, som 
inrymmer olika boendeformer och 
funktioner som knyter ihop de 
olika områdena i en 
sammanhållen stadsstruktur utgör 
en viktig åtgärd för att skapa en 
sammanhängande stad och 
överbrygga barriärer, utan att ge 
avkall på behovet av gröna 
sammanhängande stråk.  

Park- och naturnämnden Tar inte ställning till 
förslaget. 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Nämnden bedömer att 
utgångspunkten bör vara en 
strävan efter en variation av 
uttryck i den byggda miljön 
snarare än stilmässiga ideal. En 
sådan stad skapar en mångfald 
och livsmiljöer där olika 
människor vill bo och leva. 

Idrotts- och 
föreningsnämnden 

Tillstyrker Nämnden anser att förarbetet som 
redan gjorts genom program 
Kortedala och Kviberg bör tas 
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Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

tillvara i det nya programarbetet. 
Det behövs också tydliga 
avgränsningar och ramar för vad 
det nya programarbetet ska 
innehålla i förhållande till det 
befintliga som just nu är vilande.  

Socialnämnd Nordost Tillstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Arbetet med utveckling av 
Kvibergs Park, enligt den av 
kommunfullmäktige antagna 
visionen, pågår redan. Det är 
positivt om frågor om 
sysselsättning och möjlighet till 
upphandling med sociala hänsyn 
utreds och lyfts i ett tidigt skede. 

Inköps- och 
upphandlingsnämnden 

Tillstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Nämnden anser att det finns goda 
förutsättningar att arbeta både 
med modellen för social hänsyn i 
upphandling och reserverad 
upphandling och ställer sig positiv 
till att bidra till att utreda 
förutsättningarna under 
programplaneringen. 

Arbetsmarknads och 
vuxenutbildningsnämnden 

Tillstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Nämnden är positiv till att utreda 
hur upphandlingsmodellen för 
social hänsyn kan användas i 
projektet. En utveckling av 
området kommer generera nya 
arbetstillfällen och att det till 
exempel genom social hänsyn i 
upphandling kan skapas möjlighet 
för ytterligare målgrupper att 
komma in på arbetsmarknaden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidigare programarbetet för Kortedala och Kviberg identifierades flera utmaningar 
som innebär ökande kostnader för flera förvaltningar som behöver lösas för att fler 
bostäder ska kunna byggas och för att knyta samman Gamlestaden och Bergsjön längs 
Kortedalavägen och Almanacksvägen.  

Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader 
för andra åtgärder i det fall ett programarbete påbörjas. Ett planprogram av den storlek 
som motionen hänvisar till bedömer byggnadsnämnden innebära behov av flertalet 
personella resurser från flera av stadens förvaltningar och bolag som deltar i 
programarbetet. Förslag om stadsstråk bedöms vara beroende av stora investeringar i 
infrastruktur som det idag inte finns finansiering för och som är starkt sammankopplat 
med den befolkningsökning som stadsutvecklingen i förslaget möjliggör för.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionen föreslår att befintligt storskalig infrastruktur byggs om, att cykelmöjligheterna 
förbättras, att parker och naturområden studeras samt att en trädallé planteras. 
Sammantaget skulle dessa åtgärder kunna innebära bättre förutsättningar för och gynna 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samtidigt som ny bebyggelse och 
anspråkstagande av naturmark längs sträckan skulle kunna ha en negativ inverkan på 
detta. En ökad befolkning ställer även krav på tillgång till fri- och grönytor, men i 
dagsläget bedöms det dock inte vara brist av detta. 

Bedömning ur social dimension 
Den fysiska miljöns utformning i form av samband och rumsliga miljöer mellan 
stadsdelsområden, kan öka tryggheten, stärka möten mellan människor och främja 
sammanhållning mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå. 
Minskad boendesegregation kan uppnås genom olika upplåtelseformer, bostadstyper och 
kostnadsnivåer i hela staden och blandning på områdesnivå samt att avstånd mellan 
människor minskar när olika delar av staden länkas samman.  

Genom att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling och använda modellen för 
social hänsyn eller reserverad upphandling, kan stadens verksamheter, näringsliv och 
civilsamhälle tillsammans bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad och ökad 
integration. Programmet för Jämlik stad tydliggör att barn påverkas positivt om de har en 
förälder som förvärvsarbetar eller är sysselsatt på alternativa sätt. Då en förälder får 
förbättrade livsvillkor sker en direkt påverkan på barnens livsvillkor. Det är viktigt att 
redan i planeringen se vilka förutsättningar som kan skapas som gynnar mer utsatta 
grupper att etablera sig i arbete och i delaktighet i samhället.  

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Byggnadsnämndens handlingar 2021-08-24 § 341 
3. Trafiknämndens handlingar 2021-08-27 § 346 
4. Park- och naturnämndens handlingar 2021-08-23 §155 
5. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2021-08-31 §123 
6. Socialnämnd Nordost handlingar 2021-08-24 § 276 
7. Inköps- och upphandlingsnämndens handlingar 2021-06-17 § 55 
8. Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämndens handlingar 2021-06-08 § 95 
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Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) 
och Lena Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 
 

Göteborg är en delad och segregerad stad. Livsvillkor och livskvalitet skiljer sig stort 

mellan olika stadsdelar. Vissa områden har halkat efter och är i stort behov av 

upprustning och stadsutveckling för att öka sysselsättningen, tryggheten och blandningen 

av boendeformer. Ett viktigt steg för att öka jämlikheten i staden och minska 

segregationen är att rent fysiskt bygga ihop de olika stadsdelarna med trygga, trevliga och 

tillgängliga stadskvarter. Utvecklingen längs Litteraturgatan är ett bra exempel, som 

knyter samman Backa med Brunnsbo och resten av staden med bostäder, verksamheter 

och kultur. På samma sätt skulle Bergsjön kunna knytas samman med Kortedala, Kviberg 

och Gamlestaden, som befinner sig i en expansiv byggnationsfas. Byggnadsnämnden har 

tidigare startat ett programarbete för att studera hur Kortedala och norra Kviberg kan 

förtätas och kopplingarna till närliggande stadsdelar och Kvibergs park kan stärkas, 

samtidigt som kvaliteterna i den befintliga strukturen värnas. I arbetet ingick att studera 

hur stråket längs Kortedalavägen och Almanacksvägen kan omvandlas till en stadsmässig 

gata. Programarbetet ligger dock vilande sedan en tid tillbaka.  

Vi vill därför ge Byggnadsnämnden i uppdrag att göra en nystart av programmet med 

delvis ny inriktning. Vi vill att programarbetet ska ha en tydligare inriktning att skapa ett 

sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs Kortedalavägen och 

Almanacksvägen och säkerställa bebyggelsens stadskvaliteter. Inriktningen ska vara 

klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med tydliga 

inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska landshövdingestruktur. 

Utgångspunkten ska vara att en trädallé ska löpa genom hela stråket för att säkra en 

sammanhängande grönstruktur. Lokaler för kommunal, ideell eller kommersiell service 

ska inrättas i bottenvåningarna. Både bostadsrätter och hyresrätter ska rymmas som 

upplåtelseformer och blandas inom samma kvarter. Programmet ska ta fasta på den 

struktur som tagits fram inom arbetet med ”Göteborgs utvidgade innerstad”.  

Programmet ska också studera hur parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i 

nära anslutning till stadsstråket kan utvecklas och förbättras och hur möjligheterna för 

cykelpendling kan stärkas ytterligare. Området runt Kviberg, redan i dagsläget att 

betrakta som ett sorts idrottsnav österut, är särskilt lämpligt för ytterligare satsningar på 

bredd- och elitidrott, i enlighet med Vision Kvibergs Park. Att prioritera idrotten är 

viktigt hur flera aspekter, inte bara ur folkhälsoperspektiv utan även för att öka tryggheten 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 63 
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genom att befolka platser, värna ett starkt föreningsliv och bidra till ett starkare 

civilsamhälle.  

Det finns en oerhörd potential i att utveckla och rusta upp nordöstra Göteborg. Mycket av 

den tunga infrastrukturen är redan plats och betald för, och stora markarealer står 

oanvända. Vad som saknas är en fysisk sammankoppling av de utspridda områdena och 

förstärkningen av desamma områdena, ta vara på det som redan fungerar och komplettera 

med det som saknas. Stadsutvecklingen skapar inte minst möjligheter att stärka den 

lokala arbetsmarknaden, genom såväl privata som offentliga insatser, och på detta sätt 

öka sysselsättningen i området. Det är därför viktigt att programarbetet också innefattar 

ett sysselsättningsperspektiv.  

Sammantaget menar vi att ett förnyat programarbete, enligt denna motions inriktning, 

skulle innebära en väsentlig och välförtjänt upprustning av östra Göteborg, men också 

konsolidera de utspridda områdena till mer av en enhetlig stadsdel med det nya 

stadsstråket som grön pulsåder. En hög standard för den traditionellt utformade 

arkitekturen längs det nya stadsstråket omhändertar dessutom intentionerna i Göteborgs 

Stads program för en jämlik stad 2018-2026, där det konstateras att ”Människans och 

platsens identitet kan stärkas och tryggheten kan öka med en jämlik tillgång till väl 

gestaltade och omhändertagna miljöer”. Genom att låta kvartersstaden växa österut 

bedömer vi att segregationen kan minska, jämlikheten öka, vackra bostäder tillföras och 

den lokala sysselsättningen förstärkas – samtidigt.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:  

 

Starta programarbete för ett stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön enligt den ovan 

beskrivna inriktningen, där Kvibergs roll som nav för bredd- och elitidrott ska vara 

prioriterad och det också utreds hur upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i 

projektet för att öka den lokala sysselsättningen.  

 

Jonas Attenius (S) Roshan Yigit (S) Lena Landén Olsson (S) 
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Remiss - Motion av Jonas Attenius (S), 
Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 
om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön 

§ 341, 0468/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och 

Bergsjön avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen.  

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-11, med bilagor.  

Yttrande MP, V, protokollets bilaga 3. 

Yrkande S, protokollets bilaga 4. 

Yrkanden 
Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till yrkande S, protokollets bilaga 4.  

Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 

yrkande S”.  

 

Vid upprop röstar Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), Carl-Otto Lange 

(M), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M) ja, medan Mats Arnsmar (S), 

Johan Zandin (V), Adam Wojciechowski (MP) och Marianne Carlström (S) nej.  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 



 

 

Byggnadsnämnden 
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Med fem ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

 

Dag för justering 

2021-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Alex Andersson 

 

 

 
 

 
 

  



 

  
   

Byggnadsnämnden  

  

  

 

Yrkande 

 

2021-08-24 

(Socialdemokraterna) 

  

 

Yrkande angående motion av Jonas Attenius 
(S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 
(S) om att starta programarbete för stadsut-
veckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 
 
Förslag till beslut: 

 

1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 

tillstyrks. 

2. Yrkandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

 
Yrkandet 

 

Motionen vill starta igång det vilande programmet för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Här finns stor potential för att knyta samman staden, 

bygga nya trevliga och variationsrika kvarter med levande bottenvåningar och 

skapa nya sköna gröna parker och lekplatser. Precis som förvaltningen påpekar 

ligger detta helt linje med stadens övergripande arbete för en jämlik stad. Stads-

byggnadskontoret lyfter i sitt yttrande fram en mängd anledningar till varför stads-

utveckling i det föreslagna stråket mellan Gamlestaden och Bergsjön borde vara 

högt prioriterat. Förvaltningen konstaterar att ett stadsstråk, som inrymmer olika 

boendeformer och funktioner som knyter ihop de olika områdena i en sammanhål-

len stadsstruktur bedöms kunna utgöra en viktig åtgärd för att skapa en samman-

hängande stad och överbrygga barriärer.  

 

De argument som anförs mot motionens förslag rör i huvudsak att det pågår 

många program i staden och att det kan behövas prioriteras mellan olika program. 

Förvaltningen lyfter fram att det finns ett behov att ”se över dessa anspråk samlat 

inom staden inom ramen för en utbyggnads- och prioriteringsordning, dels utifrån 

ett genomförandeperspektiv, dels utifrån det arbete och anspråk på resurser ett 

förslag om framtagande av planprogram föranleder, sett till de andra uppdrag som 

finns inom staden.” Vi instämmer i att det kan behövas ett sådant samlat grepp om 

den översiktliga planeringen i staden och en tydligare prioritering inom ramen för 
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den. Det är viktigt att förvaltningen kontinuerligt följer detta och vid behov lyfter 

detta till nämnden. Det är dock uppenbart, inte minst givet förvaltningens beskriv-

ning i sitt utlåtande, att en stadsutveckling i det föreslagna stråket mellan Gamle-

staden och Bergsjön rimligen borde vara högt prioriterat. Att bryta segregationen 

och överbrygga barriärerna mellan stadsdelarna är en helt avgörande framtids-

fråga för Göteborg. Vi anser därför att nämnden ska tillstyrka motionen. 
 



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2021-08-24
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Remiss - motion av Jonas Attenius (S), 
Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 
om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön 

Förslag till beslut 
1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och 

Bergsjön avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen.  

Sammanfattning 
Yttrande avser motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 

(S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön, 

handling 2021 nr 63 Kommunfullmäktige. 

Motionärerna föreslår att Byggnadsnämnden ska få i uppdrag att göra en nystart av 

programmet för Kortedala och norra Kviberg med delvis ny inriktning i tydlighet att 

skapa ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen och säkerställa bebyggelsens stadskvaliteter, bland 

annat genom att utgå från arbete med ”Göteborgs utvidgade innerstad”. Motionärerna 

föreslår också att ”Kvibergs roll som nav för bredd- och elitidrott ska vara prioriterad och 

att det också utreds hur upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i projektet för 

att öka den lokala sysselsättningen”. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att motionen avstyrks. Motionen ligger i stort sett i linje 

med den inriktning som finns i förslag till ny översiktsplan. Förslag till ny ÖP har under 

våren varit utställd på granskning och planeras att antas under våren 2022. Innan ett 

programarbete påbörjas behöver dock först trafikanalyser genomföras där Nylöselänken 

har en nyckelroll. Utredning behöver genomföras för att identifiera hur den ökade 

trafikbelastningen kan lösas och hur ett ökat kollektrafikresande kan erbjudas. 

Stadsbyggnadskontoret ser att förslaget i motionen har en påverkan på staden utifrån både 

ekonomisk, ekologisk och social dimension. Konsekvenserna i tidigt skede utifrån 

motionens förslag är svåra att redogöra för men kan innebära stora utgifter för staden i 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  
Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2021-08-11 

Byggnadsnämnden 2021-08-24 
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planerings- och genomförandeskede, men även generera intäkter. Påverkan ses även på 

naturmiljö och utifrån att stadsstråk kan överbrygga barriärer och bygga samman staden.  

Sammantaget är stadsbyggnadskontorets bedömning att pågående planering avseende och 

inriktning i granskningsförslag till ny översiktsplan gällande ”omvandlingsstråk” i stort 

ligger i linje med vad motionen föreslår. I förslaget till ny översiktsplan föreslås stora 

delar av det berörda stråket, Almenacksvägen, vara ett omvandlingsstråk. 

Rekommendationen för omvandlingsstråk är att de ska möjliggöra utveckling av blandad 

stadsbebyggelse, effektivare användning av infrastruktur samt öka de lokala 

stadskvaliteterna. Ett mer finmaskigt gatunät ska eftersträvas och vid behov ska stråken 

kompletteras med gång- och cykelvägnät längs med och tvärs stråket. Angöring till ny 

bebyggelse ska ske direkt från gata vilket även ökar gatans attraktivitet och trygghet.  

Stadsbyggnadskontoret vill särskilt framhålla att potentialen för stadsutveckling i det 

berörda geografiska området hänger samman med utveckling av trafiksystemet som 

helhet. Ytterligare studier behövs och genomförandeperspektivet på infrastruktur i 

pågående planering bör takta i tid med det uppdrag som motionen föreslår. Motionen 

redogör för ett innehåll i stadsstråket gällande funktioner såsom service och en inriktning 

om gestaltning, vilket bör hanteras inom ramen för planeringsarbete. En analys utifrån 

områdets särskilda platsspecifika egenskaper, karaktärer och förutsättningar förordas. I 

likhet med motionärerna bedöms att stadsstråket bör studeras i ett samlat sammanhang, 

stöd finns i stort i inriktningen för omvandlingsstråk i förslag till ny Översiktsplan. Vision 

Kvibergs Park stödjer även det som motionärerna föreslår gällande utveckling av 

Kvibergs park. Möjligheter för en större bebyggelseutveckling i området konstateras i 

tidigare planeringsarbeten vara beroende av helhetslösningar och systemfrågor för 

trafiksystemet samt investeringar i infrastruktur. Utifrån ett genomförandeperspektiv bör 

dessa beroenden beaktas och ett programarbete takta i tid med att förutsättningar finns för 

utbyggnad. Ett programarbete bör därmed inte startas upp i nuläget utifrån beroenden som 

kopplar utbyggnadspotential till kapacitet i trafiksystem och finansiering för infrastruktur. 

Vidare finns redan ett stöd för inriktningen som motionärerna föreslår i stora drag i 

förslag till ny Översiktsplan och Vision Kviberg Park.   
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Motionen förordar nystart av planprogram. Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för 

att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder. Ett planprogram av den 

storlek som motionen hänvisar till bedöms innebära behov av flertalet personella resurser 

från flera av stadens förvaltningar och bolag. Förslag om stadsstråk i motionen bedöms 

vara beroende av stora investeringar i infrastruktur som det idag inte finns finansiering för 

och som är starkt sammankopplat med den befolkningsökning som stadsutveckling här 

möjliggör för. En uppskattning gällande exploateringsekonomi och samhällsekonomi 

kopplat till förslaget har inte gjorts.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionen föreslår att befintligt storskalig infrastruktur byggs om, att cykelmöjligheterna 

förbättras, att parker och naturområden studeras samt att en trädallé planteras. 

Sammantaget skulle dessa åtgärder kunna innebära bättre förutsättningar för och gynna 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samtidigt som ny bebyggelse och 

anspråkstagande av naturmark längs sträckan skulle kunna ha en negativ inverkan på 

detta. En ökad befolkning ställer även krav på tillgång till fri- och grönytor, i dagsläget 

bedöms dock ingen brist finnas på detta. 

Bedömning ur social dimension 
Motionen beskriver att ett viktigt steg för att öka jämlikheten i staden och minska 

segregationen är att rent fysiskt bygga ihop olika stadsdelarna med trygga, trevliga och 

tillgängliga stadskvarter. Förslaget i motionen är därför att planera för ett 

sammanhängande stadsstråk som knyter ihop Bergsjön med Kortedala, Kviberg och 

Gamlestaden, som befinner sig i en expansiv byggnationsfas. För stadsstråket beskrivs en 

särskild inriktning för gestaltning av stadskvarter och innehåll i form av variation av 

boendeformer.  

Den fysiska miljöns utformning i form av samband och rumsliga miljöer mellan 

stadsdelsområden, kan öka tryggheten, stärka möten mellan människor och främja 

sammanhållning mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå. 

Minskad boendesegregation kan uppnås genom olika upplåtelseformer, bostadstyper och 

kostnadsnivåer i hela staden och blandning på områdesnivå samt att avstånd mellan 

människor minskar när olika delar av staden länkas samman.  

Att knyta samman olika stadsdelar och skapa en variation i boendeutbudet, så som 

motionärerna föreslår, kan bidra till minskad boendesegregation och en mer 

sammanhängande stad. Vidare bedöms inte en särskild inriktning för gestaltning utan ett 

förhållningsätt, om att skapa jämlik tillgång till väl gestaltade och omhändertagna 

miljöer, kunna utgöra en viktig utgångspunkt för en jämlik stad och fortsatt planering.   

Bilagor 
1. Utdrag ur markanvändningskarta 21-07-26, utställningshandling 

förslag till ny översiktsplan  



 

 

      4 (7) 

   

   

Ärendet  
Byggnadsnämnden har fått en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 

Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden 

och Bergsjön, handling 2021 nr 63 Kommunfullmäktige. 

Motionärerna vill ge Byggnadsnämnden i uppdrag att göra en nystart av programmet för 

Kortedala och norra Kviberg med delvis ny inriktning i tydlighet att skapa ett 

sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs Kortedalavägen och 

Almanacksvägen och säkerställa bebyggelsens stadskvaliteter. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden ges i motionen uppdrag att göra en nystart av programmet för 

Kortedala och Norra Kviberg med delvis ny inriktning om en tydligare inriktning att 

skapa ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen och säkerställa bebyggelsens stadskvaliteter. 

Inriktningen för programarbete uppger motionärerna ska vara klassisk kvartersstad och 

gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med tydliga inslag från Gamlestadens 

industriella historia och lokalhistoriska landshövdingestruktur. Utgångspunkten ska vara 

att en trädallé ska löpa genom hela stråket för att säkra en sammanhängande grönstruktur. 

Lokaler för kommunal, ideell eller kommersiell service ska inrättas i bottenvåningarna. 

Både bostadsrätter och hyresrätter ska rymmas som upplåtelseformer och blandas inom 

samma kvarter. Programmet ska ta fasta på den struktur som tagits fram inom arbetet med 

”Göteborgs utvidgade innerstad”.  

Vidare lyfter motionärerna att det är viktigt att programarbetet också ska studera hur 

parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan 

utvecklas och förbättras och hur möjligheterna för cykelpendling kan stärkas ytterligare. 

Programarbetet behöver också innefatta ett sysselsättningsperspektiv utifrån lokal 

arbetsmarknad. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Motionen avser ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta programarbete för 

stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön.  

Stadsbyggnadskontoret vill lyfta att det inom staden finns ett flertal politiska uppdrag 

som i likhet med motionen gör anspråk på att omvandla större trafikleder och 

överdimensionerad infrastruktur till stadsmässiga stråk kantad av bebyggelse. Exempel på 

sådana uppdrag omfattar Dag Hammarskjöldsleden och Långströmsgatan i 

Biskopsgården. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på omvandling av större trafikleder 

till stadsmässiga stråk och föreslår ett antal omvandlingsstråk i det förslag till ny 

översiktsplan som ställdes ut på granskning i våras. Behov finns att se över dessa anspråk 

samlat inom staden inom ramen för en utbyggnads- och prioriteringsordning, dels utifrån 

ett genomförandeperspektiv, dels utifrån det arbete och anspråk på resurser ett förslag om 

framtagande av planprogram föranleder, sett till de andra uppdrag som finns inom staden. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer med motionärerna om att det finns en oerhörd 

potential i att utveckla och rusta upp nordöstra Göteborg, särskilt synliggörs detta i 

förslag till granskning av ny översiktsplan för Göteborg. Potential för nya bostäder 

beräknas inom området vara, som motionärerna redogör för, cirka 16 000 nya bostäder i 
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förslag till ny översiktsplan, som ställdes ut på granskning under perioden 24 mars till 28 

juni. Potentialen hänger tätt samman med utbyggnad av infrastruktur som behöver säkras 

för fortsatt planläggning. Kapaciteten i kollektivtrafiken och på befintliga gator bedöms 

inte klara av en så kraftig stadsutveckling som föreslås utan att behov uppstår av en 

satsning på ny infrastruktur inom området i stort. Trafiksystemet som helhet behöver ses 

över. 

Uppdraget för planprogram Kortedala från 2015, som för tillfället är vilande, följer i stort 

intentionerna i motionen. Uppdraget från Byggnadsnämnden beskriver att ”Programmet 

ska studera hur Kortedala kan förtätas och kopplingar till närliggande stadsdelarna 

Kviberg och Bergsjön stärkas” samt att ”Stråket längs Kortedalavägen, Almanacksvägen 

är mycket viktigt att omvandla till en mer stadsmässig gata som kan knyta samman 

stadsdelarna”. I arbetet med planprogrammet har stor potential konstaterats för utveckling 

av ny bebyggelse och att bättre koppla samman de olika stadsdelarna. Samtidigt 

konstateras att denna potential hänger tätt samman med kapaciteten i väg och 

kollektivtrafik, vilket är avhängt nya investeringar i infrastruktur. Inom ramen för arbetet 

med planprogrammet för Kortedala och ny översiktsplan har även utredningar gjorts 

beträffande handel och näringsliv. Utredningarna visar att potentialen för handel och 

näringsliv främst återfinns invid hållplatslägen för spårväg och befintliga torg, inte i 

bottenplan längs stråket vid Almanacksvägen. Behov finns av ett nytt uppdrag i lämplig 

form för efterföljande planering utifrån vilande program samt motionens förslag till ny 

inriktning. Stadsbyggnadskontoret ser att mindre geografiska avgränsningar för 

planprogram är att föredra för framdrift i planprogramsarbete, vidare är det även viktigt 

att tidpunkten för planprogram går hand i hand med investeringar i infrastruktur som 

utgör en förutsättning inom föreslaget programområde.  

 

I markanvändningskarta i förslag till ny översiktsplan, föreslås blandad stadsbebyggelse 

och omvandlingsstråk för den sträcka som motionärerna avser gällande Almanackavägen 

i delar som sträcker sig från Gärdsås i Bergsjön till norra Kviberg. Rekommendation för 

omvandlingsstråk är att de ska möjliggöra utveckling av blandad stadsbebyggelse, 

effektivare användning av infrastruktur samt öka de lokala stadskvaliteterna. 

Omvandlingen förutsätter i olika omfattning en ny utformning av gaturummet och vid 

behov sänkt hastighet. Gatorna kommer fortsatt ha en viktig lokal trafikfunktion. 

Utrymme behöver i flera fall även ges till kollektivtrafik med hög kapacitet. Ett mer 

finmaskigt gatunät ska eftersträvas och vid behov ska stråken kompletteras med gång- 

och cykelvägnät längs med och tvärs stråket. Angöring till ny bebyggelse ska ske direkt 

från gata vilket även ökar gatans attraktivitet och trygghet. Respektive stråk bör studeras i 

ett samlat sammanhang.  

Vidare utgör en förutsättning för omvandling av stråket ny infrastruktur. Ny översiktsplan 

föreslår framtida väg och vägtunnel i form av Nylöseförbindelsen mellan södra 

Kortedala/Kviberg och Gamlestaden. Artillerigatan genom Gamlestaden har idag nått 

kapacitetstaket både för biltrafik och kollektivtrafik vilket begränsar 

utbyggnadsmöjligheterna. Syftet med ett reservat för en vägtunnel mellan Kortedala och 

Nylöse är att avlasta Artillerigatan och trafikförsörja nordöstra Göteborg, vilket möjliggör 

stadsutveckling på lång sikt i Gamlestaden, Kortedala och Kviberg. Reservat för 

kollektivtrafik och väg bedöms behöva komma längre utifrån ett genomförandeperspektiv 

innan fortsatt planeringsarbete med omvandling av stadslivsstråk mellan Gamlestaden 

och Bergsjön startar. Vidare ses behov av att se över trafik och infrastruktur i området 
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utifrån ett större sammanhang och ett helhetsperspektiv. Det byggs och planeras mycket i 

dessa områden som belastar samma trafiksystem. Behov finns att säkerställa att 

trafiksystemet i stort kan klara av de utbyggnadsplaner och potential för nya bostäder som 

finns, varav stadsbyggnadskontoret att först gå vidare i en heltäckande analys av 

trafiksystemet för det större geografiska området som motionen berör.  

Stadsbyggnadskontoret ser att inriktningen om omvandlingstråk för sträckan mellan 

Bergsjön och Kviberg i stora drag är i linje med vad motionen föreslår, men att den 

innebär ett helhetsgrepp, fortsatt utredning och säkrade investeringar avseende 

trafiksystemet.  

I motionens förslag för programmet beskrivs att arbetet ska omfatta studier av hur parker, 

rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan utvecklas 

och förbättras samt hur möjligheterna för cykelpendling kan stärkas ytterligare. Vidare 

föreslås att Kvibergs roll som nav för bredd- och elitidrott ska vara prioriterad i 

programarbete. Gällande Grönstrategi anger stadspark och i förslaget till ny översiktsplan 

är inriktningen stadspark samt idrott och rekreationsanläggning. Vidare föreslås ett 

pendelcykelstråk längs med omvandlingsstråket. I ”Vision Kvibergs Park” beskrivs hur 

området ska utvecklas de kommande femton åren med inriktning om en stärkt mötesplats 

för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Stadsbyggnadskontoret ser att planering, både 

gällande och pågående, samt utveckling av området, ligger i linje med det som 

motionärerna föreslår.  

Motionen hänvisar till arbetet med Historisk stadsplaneanalys ”Göteborgs utvidgade 

innerstad” som redogör för ett förslag på en stadsstruktur men även för ambitioner med 

stadsbyggandet. Förslaget vilar i sin helhet på gamla stadsplaners grundläggande 

principer om att koncentrera bebyggelsen tätt vid gator, torg och redan ianspråktagen 

central mark för att kunna spara orörda grönområden och värna om offentliga ytor med 

vida utblickar över staden. Stadsbyggnadskontoret ser att arbete pågår inom kontoret som 

kompletterar och vidareutvecklar intentionerna med historisk stadsplaneanalys utifrån att 

tillskapa stadskvaliteter och värden utifrån olika lägen och täthet. Bland annat inom 

arbete med stadsformsmodeller samt att inriktningen för pågående planering 

(granskningsförslag till ny översiktsplan) ligger i linje med dess intentioner.  

 

Motionärerna beskriver en inriktning kring arkitektur och gestaltning för arbetet. Ett 

gestaltningsarbete går att göra inom ramen för planprogramsarbete, med det är främst i 

detaljplanering som detta regleras genom att främja eller ta hänsyn till befintliga värden.   

Stadsbyggnadskontoret ser att på såväl en strukturell områdesnivå som på byggnads- och 

detaljnivå utgår gestaltningsarbete från att identifiera karaktärsdrag och värden i den 

befintliga miljön och förhålla sig till dem på ett medvetet sätt. Motionärerna lyfter särskilt 

fram Gamlestaden bebyggelsemiljöer som förebildliga. Gamlestaden, Kortedala och 

Bergsjön ger uttryck för olika stadsideal i olika tidsepokrar och har olika naturgivna 

förutsättningar, med bebyggelsemiljöer av olika kvaliteter och värden. Även 

efterkrigstidens arkitektur i Sverige och grannskapsplaneringen såsom den utfördes bland 

annat i Kortedala var vid tiden för uppförandet förebildlig i en nationell kontext och har 

genom historien lyfts fram som ett planeringsideal som hyllas för sina demokratiska 

ideal, lokala torg och omsorgsfullt utformad arkitektur inpassad i landskapet. Samtliga av 

de områden som motionen berör ingår till viss del i någon av Göteborgs stads 

bevarandeprogram och representerar uttryck i bebyggelse från sin respektive tidsepok. 
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När staden byggs ut och förtätas behöver vår tid även tillåtas addera nya årsringar till det 

byggda kulturarvet och därigenom bidra till stadens framtida kulturmiljöer. 

I Göteborgs stads arkitekturpolicy beskrivs bland annat att arkitektur är ett värdeskapande 

verktyg för goda livsmiljöer och i Göteborgs stads program för en jämlik stad, lyfts en 

jämlik tillgång till väl gestaltade och omhändertagna miljöer fram. 

Stadsbyggnadskontoret vill framhålla att gestaltning utgör en viktig fråga för 

stadsutveckling i området och för fortsatt planering, men att utgångspunkter och 

inriktning för denna bör analyseras och studeras utifrån platsspecifika egenskaper, 

karaktärer och förutsättningar såsom topologi- och naturmiljö, längs föreslaget 

stadslivsstråk.  

Motionen beskriver även att ett viktigt steg för att öka jämlikhet och minska segregation 

är att rent fysiskt bygga samman de olika stadsdelarna. Stadsbyggnadskontoret ser att 

detta överensstämmer med intentionerna i Göteborgs stads program för en jämlik stad 

(2018-2026) där det beskrivs att ”samband och rumsliga miljöer mellan 

stadsdelsområden på lokal och regional nivå behöver skapas för att stärka möten mellan 

människor och inge en känsla av trygghet”. Vidare utgör även strategier kring blandade 

upplåtelseformer och väl omhändertagna närmiljöer med flera åtgärder som även 

omnämns i motionen, tillsammans också viktiga steg för hållbara och jämlika livsmiljöer. 

Ett stadsstråk, som inrymmer olika boendeformer och funktioner som knyter ihop de 

olika områdena i en sammanhållen stadsstruktur bedöms av stadsbyggnadskontoret kunna 

utgöra en viktig åtgärd för att skapa en sammanhängande stad och överbrygga barriärer.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Katja Ketola 

Chef Strategiska avdelningen 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

Svar på remiss gällande motion av Jonas 
Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön 

§ 346, 02330/21 
  

Beslut 
1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och 

Bergsjön tillstyrks. 

2. Yrkandet från (S), (V) och (MP) översänds till kommunstyrelsen som yttrande 

över motionen. 

Handlingar 
Yrkande från (S), (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 346) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-06-11 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Hans Arby (C) yrkar bifall på trafikkontorets förslag. 

Blerta Hoti (S) yrkar avslag på trafikkontorets förslag samt bifall på yrkandet från (S), 

(V) och (MP).  

Karin Pleijel (MP), Leif Blomqvist (S), Gertrud Ingelman (V) och Henrik Munck (D) 

yrkar bifall på yrkandet från (S), (V) och (MP). 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall på trafikkontorets förslag mot 

yrkandet från (S), (V) och (MP). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet från (S), 

(V) och (MP).  

Reservationer 
Ordförande Toni Orsulic (M), Hans Arby (C) och Peter Lintin-Wold (L) reserverar sig 

mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.  
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Yrkande angående motion av Jonas Attenius 
(S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 
(S) om att starta programarbete för stadsut-
veckling mellan Gamlestaden och Bergsjön
Förslag till beslut: 

1. Motionen av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S)
om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön
tillstyrks.

2. Yrkandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen.

Yrkandet 

Motionen vill starta igång det vilande programmet för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön. Här finns stor potential för att knyta samman staden, 
bygga nya trevliga och variationsrika kvarter med levande bottenvåningar och 
skapa nya sköna gröna parker och lekplatser. Detta ligger helt linje med stadens 
övergripande arbete för en jämlik stad. Förvaltningen lyfter i sitt yttrande själva 
fram en mängd anledningar till varför stadsutveckling i det föreslagna stråket mel-
lan Gamlestaden och Bergsjön borde vara högt prioriterat. Ett stadsstråk, som in-
rymmer olika boendeformer och funktioner som knyter ihop de olika områdena i 
en sammanhållen stadsstruktur utgör en viktig åtgärd för att skapa en samman-
hängande stad och överbrygga barriärer, utan att ge avkall på behovet av gröna 
sammanhängande stråk.  

Det argument som anförs mot motionens förslag rör i huvudsak att det skulle be-
höva genomföras en genomförandeplan för att lösa trafikfrågorna i området. Vi 
instämmer i att det kan behövas ett sådant samlat grepp om trafikplaneringen ef-
tersom kollektivtrafikens kapacitet och framkomlighet är avgörande, men ser inte 
att det står i motsats till att ta fram ett program för områdets utveckling, tvärtom. 
Arbetet med en genomförandeplan bör rimligen underlättas av att det finns en tyd-

Trafiknämnden protokollsbilaga 1, § 346

Yrkande 

2021-08-27

(S, V, MP) 



lig och konkret idé om hur området ska utvecklas och förtätas. Att hantera trafik-
frågor före och isolerat ifrån den övriga stadsutvecklingen riskerar snarare att för-
stärka de stadsbyggnadsmässiga problem som motionen avser att åtgärda. Vi anser 
därför att motionen ska tillstyrkas.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen  ( ) 2 2
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Svar på remiss gällande motion av Jonas 
Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön  

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) har lämnat in en 

motion till kommunfullmäktige om att starta programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön.  

Motionärerna yrkar att det vilande programarbetet för Kortedala ska startas upp med en 

delvis ny inriktning. Motionens ambition är bland annat att skapa ett stadsmässigt stråk 

längs Almanacksvägen och Kortedalavägen, kantad med kvartersbebyggelse med 

traditionell arkitektur. Syftet är att skapa en mindre segregerad stad där Gamlestaden och 

Bergsjön knyts ihop på ett bättre sätt än idag. 

Trafikkontoret ser positivt på motionens ambition att skapa ett mer stadsmässigt stråk 

mellan Gamlestaden och Bergsjön, och bedömer att det finns potential att utveckla 

gaturummet till en plats som är mer trivsam att vistas och röra sig i än idag.  

Förvaltningen föreslår emellertid att trafiknämnden avstyrker motionen om att starta upp 

det sedan tidigare pausade arbetet med ett program mellan Gamlestaden och Bergsjön. 

Det primära skälet till att avstyrka en nystart av programmet är att motionens inriktning 

inte skiljer sig nämnvärt från den tidigare inriktningen för det vilande planprogrammet, 

och att problemen med att exploatera i stråket, vilket föranledde att tidigare planprogram 

pausades, kvarstår.  

Förvaltningen har tidigare, i tjänsteutlåtandet till ny översiktsplan, bedömt att det behövs 

en genomförandeplan för att kunna hantera stadens aviserade utbyggnadstakt. En 

genomförandeplan som är övergripande för hela staden kan prioritera exploatering, 

stadens investeringar i infrastruktur, VA, kommunal service med mera på ett samplanerat 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-11 

Diarienummer 02330/21 

 

Handläggare 

Viktor Hultgren/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-368 28 95 

E-post: viktor.hultgren@trafikkontoret.goteborg.se  
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sätt. Det bedöms som särskilt viktigt för att hållbara finansieringsöverenskommelser med 

kollektivtrafikhuvudmannen, Västra Götalandsregionen, kan komma till stånd. En 

genomförandeplan, vilken kan utarbetas efter översiktsplanens antagande, skulle kunna 

vara ett sätt att hantera de problem som identifierats i det pausade programmet för 

Kortedala.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Inriktningen i motionen är att Kortedalavägen och Almanacksvägen ska utgöra ett mer 

stadsmässigt stråk än idag. För att skapa ett sådant stråk krävs att vägen omdanas, från 

dagens transportkorridor till en plats som är trivsam att vistas och färdas i och längs. En 

omdaning av vägen bedöms kräva stora investeringar. Därutöver tillkommer behov av 

infrastruktur till de bostäder som uppförs. I det nu pausade programmet för Kortedala 

bedömdes att det fanns en risk att exploateringen skulle komma att bli för låg, och att 

programmet därmed skulle gå med ekonomiskt underskott. Om exploateringen inom 

programområdet inte kan bära kostnaderna för ny- och förändrad väginfrastruktur 

behöver medel tas från trafikkontorets investeringsbudget.   

Att starta upp planprogrammet för Kortedala med en ny inriktning bedöms primärt 

belasta stadens driftsbudget. Planprogrammet bedöms kräva resurser i form av bland 

annat planhandläggare och trafikutredare. Även kompetenser inom vägutformning och 

trafikanalyser kan behöva involveras i arbetet.  

För närvarande pågår ett stort antal planprogram inom staden, fler kommer att startas 

under år 2021 och ytterligare har aviserats inför år 2022. Om planprogrammet för 

Kortedala ska startas upp igen är det sannolikt att andra planprogram kan behöva 

prioriteras ned eller pausas, för att möjliggöra bemanning. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En omdaning av Almanacksvägen och Kortedalavägen till en mer stadsmässig gata, med 

omkringliggande kvartersbebyggelse med blandat innehåll, kan skapa förutsättningar för 

fler resor till fots och med cykel. Det beror dels på att antalet lokala målpunkter kan öka, 

dels på att förutsättningarna att röra sig i stråket som oskyddad trafikant kan förbättras.  

Den tillkommande exploateringen bedöms emellertid även medföra efterfrågan på längre 

resor, där primärt kollektiv- och biltrafiken kommer att få en viktig funktion. Om 

kollektivtrafiksystemet inte klarar av att möta det tillkommande resandebehovet i stråket 

riskerar biltrafikresandet att öka, vilket får till följd att så väl utsläpps- som 

trängselproblematiken kan bli än större än idag. Ett av de primära skälen till att det 

tidigare planprogrammet pausades var att kollektivtrafikens kapacitet bedömdes som allt 

för bristfällig.  

 

Bedömning ur social dimension 
En mer stadsmässig gatustruktur och kvarterbebyggelse mellan Gamlestaden och 

Bergsjön skapar förutsättningar att knyta ihop områdena på bättre sätt än idag. Idag är 
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Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön i hög utsträckning separerade från varandra, och 

förbindelserna mellan stadsdelarna är att betrakta som transportkorridorer snarare än 

stadsrum. Förutsättningarna för integration bedöms kunna förbättras om 

sammanhängande stadsbebyggelse mellan stadsdelarna skapas, samtidigt som 

infrastrukturens barriäreffekt minskar.  

 

Förhållande till styrande dokument 
Motionens inriktning ligger i linje med stadens strategi för utbyggnadsplanering1. I 

strategin är stråket mellan Gamlestaden och Bergsjön, primärt längs spårvägen, utpekad 

som ett prioriterat utbyggnadsområde. I dokumentet anges vidare att det i mellanstaden, i 

vilket Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön ingår, finns goda förutsättningar att, genom 

ett tillskott av bebyggelse, uppnå ett mer lokalt stadsliv och skapa möjligheter att klara 

vardagen till fots eller med cykel. En tätare stad skapar förutsättningar för en blandning 

av bostäder, verksamheter och aktiviteter. En stad med blandade funktioner ökar i sin tur 

attraktiviteten i stadsmiljön genom mer livfulla stadsmiljöer både dagtid och kvällstid.  

I trafikstrategin2 anges att strategin för att skapa attraktiva stadsmiljöer och ett rikt 

stadsliv i Göteborg kan nås genom att bland annat omdisponera gaturummet och skapa 

mer yta där människor vill vistas och röra sig, samt genom att skapa ett mer finmaskigt 

och sammanhängande gatunät utan barriärer. Motionens ambition för omdaning av 

gaturummet mellan Gamlestaden och Bergsjön bedöms överensstämma med dessa 

strategier. 

Vidare bedöms motionens inriktning ligga i linje med nya översiktsplanens 

granskningshandling, i vilken det beskrivs följande: ”Längs Almanacksvägen, som är en 

överdimensionerad väg, finns stor potential att minska och omforma vägens utformning 

och därigenom tillskapa ytor intill som kan bebyggas för att knyta ihop Bergsjön och 

Kortedala. Kraftledningen i området behöver markförläggas, för att hela potentialen ska 

kunna frigöras.” 

I översiktsplanens granskningshandling beskrivs även problemen med kollektivtrafikens 

kapacitet. ”I dagsläget utgör Gamlestads torg och Artellerigatan ett nålsöga för 

kollektivtrafik som försvårar för bebyggelseutveckling öster och norr om Gamlestads 

torg. […] Kollektivtrafiken bör utvecklas med en ny spårvagnskoppling i tunnel mellan 

Kortedala och Nylöse och ansluta på Angeredsbanan, citybuss längs Delsjövägen och 

Almanacksvägen samt metrobuss mellan Bergsjön och Partille.” 

 

Bilagor 
1. Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 

(S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden 

och Bergsjön, Handling 2021 nr 63 

 

 
1 Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035, godkänd av byggnadsnämnden februari år 2014 
2 Trafikstrategi för en nära storstad, Göteborg 2035, godkänd av trafiknämnden februari år 2014 
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Ärendet  
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) har lämnat in en 

motion till kommunfullmäktige om att starta programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. 

Trafiknämnden byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, idrotts- och 

föreningsnämnden, Socialnämnd Nordost, inköp- och konsumentnämnden samt 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått motionen på remiss för yttrande 

inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret 

tillhanda senast 31 augusti 2021.   

Beskrivning av ärendet 

Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

Motionärerna yrkar att ett programarbete mellan Gamlestaden och Bergsjön ska starta 

enligt den inriktning motionärerna anger, där Kvibergs roll som nav för bredd- och 

elitidrott ska vara prioriterad, och där det också utreds hur upphandlingsmodellen social 

hänsyn kan användas i projektet för att öka den lokala sysselsättningen.  

I motionen beskrivs att Göteborg är en delad och segregerad stad, där livsvillkor och 

livskvalitet skiljer sig stort mellan olika stadsdelar. Ett viktigt steg för att öka jämlikheten 

i staden och minska segregationen är att rent fysiskt bygga ihop de olika stadsdelarna med 

trygga, trevliga och tillgängliga stadskvarter. Ett exempel som lyfts fram i motionen är 

utvecklingen längs Litteraturgatan. På samma sätt skulle Bergsjön kunna knytas samman 

med Kortedala, Kviberg och Gamlestaden, stadsdelar som befinner sig i en expansiv 

byggnationsfas.  

Sedan tidigare finns ett vilande programarbete för Kortedala. Motionärerna vill ge 

byggnadsnämnden i uppdrag att göra en nystart av programmet, med delvis ny inriktning. 

Den nya inriktningen föreslås bland annat omfatta skapandet av ett sammanhängande 

stadsstråk längs Kortedalavägen och Almanacksvägen, klassisk kvartersstad med 

utgångspunkt i traditionell arkitektur och innefattande såväl bostadsrätter som hyresrätter. 

Programmet ska ta fasta på den struktur som tagits fram inom arbetet med ”Göteborgs 

utvidgade innerstad”. Vidare ska programmet studera hur parker, rekreativa grönområden 

och idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan utvecklas och förbättras, samt hur 

möjligheterna för cykelpendling kan stärkas.  

 

Program för Kortedala 

Det nu pausade programmet för Kortedala startade år 2015. Byggnadsnämndens 

inriktning till programmet liknar i stor utsträckning motionens ambition: ”Programmet 

ska studera hur Kortedala kan förtätas och kopplingarna till närliggande stadsdelarna 

Kviberg och Bergsjön stärkas, samtidigt som kvaliteterna i den befintliga strukturen 

värnas. Stråket längs Kortedalavägen, Almanacksvägen är mycket viktigt att omvandla 

till en mer stadsmässig gata som kan knyta samman stadsdelarna. Andelen verksamheter 

bör öka i hela stråket, men gärna så att de stärker Kortedala torg”. 

Inom programmet för Kortedala konstateras att den tänkta tillkommande bebyggelsen, i 

kombination med redan pågående och planerad exploatering i bland annat Kviberg och 

Gamlestaden medför tillkommande bil- och spårvägstrafik i ett redan belastat vägnät. Det 
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bedöms att möjligheterna till exploatering begränsas kraftigt, inte minst mot bakgrund av 

den planerade bebyggelsen i Bergsjön. Möjligheten att exploatera i Kortedala längs 

befintlig spårväg är i hög utsträckning beroende av huruvida sträckan kan trafikeras med 

45 meter långa vagnar. Utan 45 metersvagnar bedöms ungefär 1 000 bostäder kunna 

tillkomma i spårvägsstråket. Den möjliga exploateringen längs Citybusstråket bedöms 

vara än mer begränsad, cirka 100 nya bostäder bedöms kunna tillkomma innan 

kapaciteten i busstråket är nådd. Det beror framförallt på att den befintliga och planerade 

bebyggelsen i Bergsjön tar en stor del av kollektivtrafikens kapacitet i anspråk. 

Förutsättningarna för att vägsystemet ska kunna hantera ytterligare trafikmängder 

bedöms, inom planprogrammet, också vara begränsade, främst till följd av bristande 

framkomlighet på Artillerigatan.  

Mot bakgrund av ovanstående gjordes bedömningen att planprogrammet borde pausas. 

Förutsättningarna avseende möjlig tillkommande bebyggelse behövde klargöras, bland 

annat för att ekonomiskt möjliggöra en omdaning av Almanacksvägen och 

Kortedalavägen, något som inte är möjligt vid för låg exploatering. Vidare angavs att en 

kraftledning utgör hinder för exploatering då kraftledningen skulle vara kostsam att flytta. 

Programmet för Kortedala pausades också år 2018, efter tre års utredningsarbete.  

 

Pågående och aviserade programarbeten 

Det pågår för närvarande ett stort antal programarbeten inom Göteborgs kommun, och 

fler är aviserade. Nedan listas vilka program som är pågående eller vilande. 

- Program Lindholmen (vilande) 

- Program Frihamnen (vilande) 

- Program Angered  

- Program Biskopsgården (omstartat med ny inriktning) 

- Program Frölunda 

- Program Säve 

- Program Tynnered 

- Program Slakthusområdet 

I startplanen för år 2021 har vidare följande program beslutats om, och några av dessa har 

startats upp. 

- Program Fiskhamnen 

- Program för Nya Hovås 2 

- Program Kajstråk Södra Älvstranden 

- Program Linnéplatsen 

- Program Packhusplatsen 

I startplanen för år 2022 har stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen 

nominerat ytterligare åtta program. 

- Program Krokslätt 

- Program Brunnsbo 

- Program Skogome och Kärra 

- Program Södra Skärgården 

- Program Västra Gullbergsvass 
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- Program Arena-området 

- Program Wavrinskys plats (omstart) 

- Program Röda Stensmotet (omstart) 

Flera av de pågående programmen bedöms inte kunna slutföras under året, eller ens nästa 

år. I kombination med ambitionen att starta upp ett stort antal nya program innebär det att 

arbetet med programarbeten kommer att ianspråkta stora utredningsresurser kommande 

år, inte minst mot bakgrund av de komplexa frågor flera av programmen angriper.  

 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret ser positivt på motionärernas ambition att skapa ett stadsmässigt stråk 

mellan Gamlestaden och Bergsjön, längs Kortedalavägen och Almanacksvägen. 

Kortedalavägen och Almanacksvägens utformning innebär att vägarna utgör en barriär i 

området, och möjliggör för bilarna att färdas i höga hastigheter. En mer stadsmässig 

gatustruktur skulle möjliggöra för en mer trivsam, trygg och trafiksäker miljö. Vidare 

delar förvaltningen bedömningen att det är av vikt att stärka möjligheterna till 

cykelpendling från och till stadsdelarna.  

Det primära skälet till att förvaltningen bedömer att motionen bör avslås är för att dess 

inriktning i stort sett är den samma som i det pausade programmet för Kortedala. 

Problemen att få till exploateringsnivåer som skapar förutsättningar för omdaning av 

Almanacksvägen och Kortedalavägen bedöms fortfarande kvarstå. Förutsättningarna för 

att exploatera kraftfullt längs det tänkta Citybusstråket bedöms vara särskilt besvärliga, då 

planerad exploatering i framförallt Bergsjön bedöms ta i anspråk citybussens kapacitet. 

Vidare är möjligheten att hantera ytterligare tillkommande vägtrafik liten, då 

Artillerigatans kapacitetsgräns bedöms vara nådd.  

Trafikkontorets bedömning är att ett fruktbart sätt att arbeta vidare med planerade 

utbyggnadsambitioner inom staden är att ta fram en genomförandeplan, i vilken 

förutsättningar som utbyggnadsordning, finansiering och infrastrukturbehov kan hanteras. 

Förvaltningen har tidigare aviserat behovet av en genomförandeplan i tjänsteutlåtandet 

(trafiknämndens sammanträde 17/6, dnr 3854/17) till ny översiktsplan.  

 

 

 

Jenny Adler 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-23 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 

§ 155, 0398/21 
  

Beslut 
1. Park- och naturnämnden avstår från att ta ställning till motion gällande att starta 

programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-04 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

Dag för justering 

2021-08-23 

Vid protokollet 

 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 
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Yttrande till stadsledningskontoret över 
motion gällande att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön 

Förslag till beslut 
1. Park- och naturnämnden avstår från att ta ställning till motion gällande att starta 

programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på motion av 

Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S). Motionen syftar till att 

få ett beslut av kommunfullmäktige att starta ett programarbete för ett stadsstråk mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Utgångspunkten är utmaningen i att Göteborg är en delad och 

segregerad stad där ett viktigt steg för att öka jämlikheten i staden och minska 

segregationen är att fysiskt bygga ihop de olika stadsdelarna. Motionen avser en nystart 

av det pausade programmet för Kortedala och norra Kviberg med delvis ny inriktning. 

Förvaltningen delar bilden av den utmaning som beskrivs med ojämlika livsvillkor och 

livskvalitet i olika delar av staden och ser positivt på en politiskt viljestyrd planering. En 

planering som inte utgår från kortsiktiga ekonomiska intressen, utan ämnar nå en mer 

holistisk och långsiktigt hållbar stad. Samtidigt ställer sig förvaltningen tveksam till att 

den ansats motionen har är möjlig att lösa genom det programarbete som föreslås. 

Förslaget bör också avvägas gentemot andra platser i staden med behov av 

stadsutveckling för att säkerställa att prioriteringar i staden görs på rätt ställen. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen ser att det finns stora kvaliteter i de parker, naturområden och offentliga 

rum som berörs av förslaget och dessa bör vara viktiga utgångspunkter i 

stadsutvecklingen. Detta lyfts tydligt fram motionen vilket förvaltningen ser positivt på.  

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-04 

Diarienummer 0398/21 

 

Handläggare: Linn Ryding, Liv Sonntag 

Telefon: 031-365 58 78 

E-post: linn.ryding@ponf.goteborg.se, 

liv.Sonntag@ponf.goteborg.se  

mailto:linn.ryding@ponf.goteborg.se
mailto:liv.Sonntag@ponf.goteborg.se
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen anser utgångspunkten att initiera stadsutveckling utifrån Göteborgs 

segregationsproblematik vara positiv. En avvägning gentemot andra 

stadsutvecklingsbehov bör dock göras då föreslaget område i många delar är utrett i 

tidigare arbeten och behovet kan därmed vara större i andra delar av staden.   

Ärendet  
Kommunstyrelsen har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på motion av 

Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta 

programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön. Yttrandet ska 

lämnas senast 2021-08-31.  

Beskrivning av ärendet 
Motionen syftar till att få ett beslut av kommunfullmäktige att starta ett programarbete för 

ett stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön. Utgångspunkten är utmaningen i att 

Göteborg är en delad och segregerad stad där ett viktigt steg för att öka jämlikheten i 

staden och minska segregationen är att fysisk bygga ihop de olika stadsdelarna. Motionen 

avser en nystart av det pausade programmet för Kortedala och norra Kviberg med delvis 

ny inriktning. Programarbetet ska med nystarten tydligare inriktas på att skapa ett 

sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden, Kviberg och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen och säkerställa bebyggelsens stadskvaliteter. 

Vidare föreslås inriktningen vara klassisk kvartersstad där gestaltningen ska utgå från 

traditionell arkitektur, med tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och 

lokalhistoriska landshövdingestruktur. En trädallé föreslås löpa genom hela stråket för att 

säkra en sammanhängande grönstruktur. Lokaler för kommunal, ideell eller kommersiell 

service föreslås inrättas i bottenvåningar och både bostadsrätter och hyresrätter ska 

rymmas inom samma kvarter.  

Vidare förslås i motionen att programarbetet ska studera hur parker, rekreativa 

grönområden och idrottsplatser kan utvecklas och hur möjligheterna för cykelpendling 

kan stärkas. Sysselsättningsperspektivet föreslås omhändertas i programarbetet utifrån att 

man enligt motionen ser möjligheter i att stärka den lokala arbetsmarknaden och på så sätt 

öka sysselsättningen i området. I Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2016 

konstateras det att ”människans och platsens identitet kan stärkas och tryggheten kan öka 

med en jämlik tillgång till väl gestaltade och omhändertagna miljöer” vilket man enligt 

motionen menar omhändertas med traditionellt utformad arkitektur längs det föreslagna 

stadsstråket.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar bilden av den utmaning som beskrivs med ojämlika livsvillkor och 

livskvalitet i olika delar av staden och ser positivt på en politiskt viljestyrd planering. En 

planering som inte utgår från kortsiktiga ekonomiska intressen, utan ämnar nå en mer 

holistisk och långsiktigt hållbar stad. Samtidigt ställer sig förvaltningen tveksam till att 

den ansats motionen har är möjlig att lösa genom det programarbete som föreslås. 

Förslaget bör också avvägas gentemot andra platser i staden med behov av 

stadsutveckling för att säkerställa att prioriteringar i staden görs på rätt ställen. För start 
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av program enligt plan- och bygglagstiftningen finns en process i staden under ledning av 

stadsbyggnadskontoret. Varje år beslutar byggnadsnämnden om en så kallad startplan. 

Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under 

kommande år. 

Motionen anger på flera sätt hur de utmaningar och behov som beskrivs ska lösas – både 

vad gäller funktioner (som levande bottenvåningar), byggnadstypologi (kvartersstad) och 

stil (klassisk arkitektur). Förvaltningen instämmer att frågan om kvalitet är av stor 

betydelse men menar samtidigt att tillvägagångssätten förekommer programarbetet, då 

stadsform liksom stil behöver avvägas utifrån platsens förutsättningar och läge i staden, 

ekonomi och vad den ska användas till. Förvaltningen bedömer att utgångspunkten bör 

vara en strävan efter en variation av uttryck i den byggda miljön snarare än stilmässiga 

ideal. En sådan stad skapar en mångfald och livsmiljöer där olika människor kan hitta sin 

plats, vill bo och leva - såväl barn, vuxna och äldre. 

Förvaltningen delar också bilden av den potential som finns i att utveckla och stärka de 

nordöstra stadsdelarna. Här finns stora kvaliteter i de parker, naturområden och offentliga 

rum som berörs av förslaget, och bör vara viktiga utgångspunkter i utvecklingen av 

staden. Detta lyfts också fram i motionen som anger att programmet ska ”studera hur 

parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan 

utvecklas och förbättras och hur möjligheterna för cykelpendling kan stärkas 

ytterligare”. Ett exempel på en sådan plats är Stadspark Kviberg, som med utvecklade 

värden och bättre stärkta fysiska kopplingar mellan parken och närområdena med tydliga 

entréer från alla anslutande bebyggelseområden, har potential att få en än viktigare roll. 

Något som går i linje med förslaget till ny översiktsplan.  

En annan sådan outnyttjad potential i området är det blågröna stråket längs Säveån, ett 

område som bör omhändertas vid ett eventuellt programarbete. Park- och naturnämnden 

beslutade 2020-10-19 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda förslag om att utöka ett 

blågrönt stråk från Kviberg längs Säveån till centrala staden. Bakgrunden var att nämnden 

såg potential i att inkludera blågröna stråk i stadsplaneringen, som en form av 

infrastruktur där stråken kan bli ett system där såväl sociala som ekologiska värden 

produceras och som därigenom även skapar ekonomiska värden. Förvaltningen instämde 

i Säveåns potential till utveckling men gjorde bedömningen att även om mindre 

upprustningsinsatser kan genomföras i närtid så kräver större insatser en mer omfattande 

planering under en längre tidsperiod och behöver ske genom samverkan mellan flera av 

stadens förvaltningar. Behovet av att utveckla Säveån som rekreativt och tillgängligt 

blågrönt stråk är något som också lyfts i förslaget för ny översiktsplan. Att ta med stråkets 

utveckling i ett större stadsutvecklingssammanhang som är ansatsen med den föreslagna 

motionen, skulle därmed kunna vara ett sätt att komma vidare med del av sträckningen. 

I förslaget för ny översiktsplan beskrivs att det idag finns bristande tillgång till bostadnära 

parker och/eller naturområden i delar av Gamlestaden, Kviberg och södra Kortedala, 

liksom att där är brist på stadsdelspark i Gamlestaden. Utifrån detta samt resonemanget 

ovan kan den geografiska avgränsningen som föreslås för programmet behöva ses över. 

Således också utifrån den vetskap om behov av stora kollektivtrafikinvesteringar som 

fördes fram i det nu pausade programarbetet för Kortedala.  
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Pernilla Hellström  

Enhetschef  

Linda Nygren 

Direktör 
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§ 123, diarienummer 0191/21     

Yttrande gällande motion om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 
 

Beslut 

• Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionen om att starta programarbete 

stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön.   

• Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunstyrelsen.  

• Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat 

 

Handlingar 
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2021-07-09 

-Bilaga Program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg 

 

Justering 
Omedelbar justering 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Avdelning utveckling & ekonomistyrning 

 

Dag för justering 

2021-09-01 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-31 



 

 

[Idrott & Förening] 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Andrea Lindahl 

 

 

Ordförande 

Magnus Berntsson (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 
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Yttrande gällande motion om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden: 

• Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionen om att starta programarbete 

stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön.   

• Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunstyrelsen.  

• Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och 

Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Ärendet har skickats för yttrande till byggnadsnämnden, 

park- och naturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Socialnämnd Nordost, inköp 

och konsumentnämnden och arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden med 

remisstid till 2021-08-31. 

Med syfte att öka jämlikheten vill förslagsställarna ge Byggnadsnämnden i uppdrag att 

göra en nystart av programmet med delvis ny och tydligare inriktning.  

• Skapa ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen. Bebyggelsen ska ha stadskvaliteter med 

klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med 

tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska 

landshövdingestruktur.  

• Studera hur parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning 

till stadsstråket kan utvecklas och förbättras och hur cykelpendling kan stärkas. 

Kvibergs roll som nav för bredd- och elitidrott ska vara prioriterad där 

Kvibergsområdet ses som särskilt lämpligt för ytterligare satsningar på bredd- 

och elitidrott, i enlighet med Vision Kvibergs Park. 

• Utreda hur upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i projektet för att 

öka den lokala sysselsättningen.  

 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-07-09 

Diarienummer 0191/21 

 

Handläggare: Maria Joängen 

 

Telefon: 031 – 368 20 22 

E-post: maria.joangen@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidigare programarbetet för Kortedala och Kviberg identifierades flera utmaningar 

som behöver lösas för att fler bostäder ska kunna byggas och bland annat knyta samman 

Gamlestaden och Bergsjön längs Kortedalavägen och Almanacksvägen. Dessa 

utmaningar innebär också ökade kostnader för ett flertal förvaltningar då flera 

kostnadsposter enligt programmet inte kan eller bör bäras av exploateringsekonomin.  

Förändring av trafiksystemet - ska Kortedalastråket kunna omgestaltas med ett 

bilkörfält i vardera riktningen istället för två finns inte utrymme för ökning av dagens 

trafikmängd. Istället behöver fler välja gång-, cykel och kollektivtrafik. Det kuperade 

programområdet skapar svårigheter för både gång- och cykeltrafik och i dagsläget är det 

enbart spårvagnstrafiken som kollektivtrafik som trafikerar hela området.   

Åtgärder för att uppnå trafikstrategins eller grönstrategins mål ansågs i det tidigare 

programmet för Kortedala och Kviberg skulle hanteras och finansieras inom varje 

ansvarig förvaltnings ordinarie budgetprocess. Behov som finns att omdisponera gator 

inom Kortedala för att ge större yta åt gående och cyklister och förbättrade entréepunkter 

till omkringliggande naturområden föreslogs hanteras av Trafikkontoret respektive Park- 

och naturförvaltningen. Idrotts- och föreningsförvaltningen kan påverkas av ökade 

kostnader när det gäller exempelvis entréepunkter till idrottsanläggningar och Kvibergs 

park men nämns inte i det tidigare programarbetet.  

 

Markläggning av kraftledning - Den största utmaningen för programområdet 

består i att delar av området präglas av en överdimensionerad infrastruktur och att 

vissa anslutande mellanrum har karaktär av ödsliga gaturum med låg 

stadsbyggnadskvalitet. Främst gäller det Kortedalastråket (ljusblå streckad linje) 

och dess skyddszoner vilka bildar stora barriäreffekter som gör det svårt att nå 

områden som Kviberg Park och Lärjeåns dalgång. Rakt genom området löper en 

större kraftledning (gul streckad linje) som påverkar utbyggnadspotentialen. 

Kraftledningen är 130 Kv och går i en ca 40 meter bred kraftledningsgata med en 

skyddszon på båda sidor på 50 meter där det ej är tillåtet att uppföra någon 

bebyggelse. En eventuell markförläggning av kraftledningen ses som ett projekt 

på lång sikt och kräver fortsatt arbete. (Figur från den fördjupade samråds- och 

koncepthandlingen för ”Program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg 

2017)” 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I programmet för Kortedala och Kviberg gjordes en analys av effekter av planförslaget 

för den ekologiska hållbarheten utifrån miljömålen. Ur den kan följande slutsatser dras: 

 

Positivt – förtätningen ska ske parallellt med satsningar på kollektivtrafik, gång- och 

cykelinfrastruktur. Målsättningen är att inte märkbart öka trafikmängden utan att fler på 

sikt ska kunna nyttja redan utbyggd infrastruktur för transporter, kollektivtrafik och 

service.  

 

Negativt -förtätning och ett ökat befolkningsunderlag genererar bland annat större 

kvantiteter av avfall och trafikrörelser vilket har negativ påverkan på miljömålen 

begränsad klimatpåverkan, frisk luft och ingen övergödning. Tas oexploaterad mark i 

anspråk innebär det delvis negativ inverkan på miljömålen ett rikt växt- och djurliv, rikt 

odlingslandskap och myllrande våtmarker samt levande sjöar och vattendrag.  
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Bedömning ur social dimension 
Förslaget att programmet ska studera hur parker, rekreativa grönområden och 

idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan utvecklas och förbättras har en positiv 

inverkan både på folkhälsan och möjligheten till en meningsfull fritid för de boende i 

området. Sedan programarbetet för Kortedala och Kviberg pausades har flera 

byggnadsprojekt fastställts av Idrotts- och föreningsförvaltningen. Dels byggs en 

idrottshall, ishall och temalekplats i Kvibergs Park och en simhall är planerad till området 

där ishallen Isdala i Kortedala ligger idag. Anläggningarna kommer tillföra nya 

möjligheter till idrott, lek och rekreation som tidigare saknats i området. Att prioritera 

Kviberg Park som en viktig målpunkt och öka tillgängligheten kan uppmuntra fler 

besökare från andra stadsdelar än idag och bli målpunkt för hela staden samt 

kranskommuner.  

Flera platser för idrott och rekreation upplevs idag som otrygga och saknar både tydliga 

entréer och bra gång- och cykelvägar. De befintliga spårvagnshållplatserna upplevs delvis 

som otrygga och har begränsad tillgänglighet. Förbättrade hållplatslägen och en 

kompletterande busslinje skulle öka flexibiliteten och tillgängligheten. Satsningar med 

syfte att få till en sammanhållen stadsdel och göra hållplatser, gång- och cykelstråk mer 

trygga kommer ha en stor positiv inverkan för alla åldrar. 

En förtätning utmed stråket Kortedalavägen-Almanacksvägen med lokaler för kommunal, 

ideell eller kommersiell service i bottenvåningarna kan innebära positiv inverkan på lokal 

handel och service.  

Samverkan 
Ingen samverkan i ärendet har skett med de fackliga organisationerna.  

 

Bilaga 1 

”Samråds- och koncepthandling för ”Program för stadsutveckling i Kortedala och 

Kviberg 2017)” 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har skickat en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och 

Lena Landén Olsson (S) för yttrande. Förslaget gäller att ge Byggnadsnämnden i uppdrag 

att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön och har 

remisstid till 2021-08-31. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i 

uppdrag att upprätta program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg. 

Programområdet skulle omfatta Kortedala och stråket längs Kortedalavägen - 

Almanacksvägen.  

Programmets syfte var att visa hur: 

• Kortedala kan förtätas  

• kopplingarna till de näraliggande stadsdelarna Kviberg och Bergsjön kan 

förbättras  

• kvaliteterna i den befintliga strukturen kan bevaras  

• Kortedalavägen - Almanacksvägen kan omvandlas till en mer stadsmässig gata 

som kan knyta samman stadsdelarna  

Idrotts- och föreningsförvaltningen var med i programarbetet från start och bidrog med 

behovsanalys av befintliga och nya anläggningar. I slutet av november 2017 

presenterades den fördjupade samråds- och koncepthandlingen ”Program för 

stadsutveckling i Kortedala och Kviberg”. Flera utmaningar presenterades, med bland 

annat krav på förändring av trafiksystemet och markläggning av kraftledning.  

Trafikkontoret inledde 2019 ett utredningsarbete för att undersöka möjligheterna att 

etablera en spårvägstunnel Kortedala – Angeredsbanan samt en biltunnel benämnd 

Nylöseförbindelsen mellan Kortedala – Gamlestadsvägen. 

Programmet pausade som en del i byggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 

2019.  Det har nu inkommit en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 

Landén Olsson (S) gällande att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att göra en nystart av 

programmet för Gamlestaden och Bergsjön med delvis ny och tydligare inriktning. Med 

syfte att öka jämlikheten vill förslagsställarna: 

• Skapa ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen. Bebyggelsen ska ha stadskvaliteter med 

klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med 

tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska 

landshövdingestruktur.  

• Studera hur parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning 

till stadsstråket kan utvecklas och förbättras och hur cykelpendling kan stärkas. 

Att prioritera idrotten är viktigt ur flera aspekter, inte bara ur folkhälsoperspektiv 

utan även för att öka tryggheten genom att befolka platser, värna ett starkt 

föreningsliv och bidra till ett starkare civilsamhälle. Kvibergs roll som nav för 

bredd- och elitidrott ska vara prioriterad. Kvibergsområdet är särskilt lämpligt för 

ytterligare satsningar på bredd- och elitidrott, i enlighet med Vision Kvibergs 

Park.  
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• Utreda hur upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i projektet för att 

öka den lokala sysselsättningen.  

Den nya inriktningen berör förvaltningen i hög grad då Kviberg Park och övriga idrotts- 

och rekreationsområden benämns som prioriterade och får ett särskilt fokus.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen ser positivt på uppdraget och den nya inriktningen där idrott och rekreation 

är prioriterade. Detta är av extra stor vikt då förvaltningen investerar i flera nya 

anläggningar i området. I Kvibergs Park byggs en temalekplats, gruppträningsplattform 

samt en anläggning med ny is- och sporthall. Ishallen blir en träningshall med plats för 

både föreningar, skolor, allmänhet och cirka 300 åskådare. Ishallen ska ersätta Isdala 

ishall i Kortedala och istället byggs en simhall på samma plats. I samband med dessa 

byggnationer finns ett stort behov av att se över möjligheten till utökad kollektivtrafik 

och utbyggnad av trygga gång- och cykelvägar. Idag saknas tydliga entréer och känslan 

av ett sammanhållet och lättillgängligt område vilket är viktigt att fånga upp i ett tidigt 

skede för de nya anläggningarna. Även befintliga anläggningar/ områden som exempelvis 

Kortedalavallen har behov av att ingå i en större kontext. 

En nystart av programarbetet där staden arbetar tillsammans kan ge föreningslivet och 

andra idéburna aktörer bättre förutsättningar för att bedriva verksamhet. Det ger också 

ökade förutsättningar för att idrott- och rekreationsplatserna kan bidra till att utveckla 

områdets tyngdpunkter och noder.  

Förvaltningen vill trycka på att det nerlagda förarbete som gjorts genom program 

Kortedala och Kviberg tas tillvara i det nya programarbetet. Det behövs också tydliga 

avgränsningar och ramar för vad det nya programarbetet ska innehålla i förhållande till 

det befintliga som just nu är vilande.  

 

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Avdelningschef  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön 

§ 276, N163-0812/21 

Ärendet  
En motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 
om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 
(handling 2021 nr 63 KF) har remitterats av kommunstyrelsen till socialnämnden 
Nordost för yttrande.  
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

”Starta programarbete för ett stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön enligt 
den ovan beskrivna inriktningen, där Kvibergs roll som nav för bredd- och 
elitidrott ska vara prioriterad och det också utreds hur upphandlingsmodellen 
social hänsyn kan användas i projektet för att öka den lokala sysselsättningen. ” 

Skriftliga synpunkter ska skickas till stadsledningskontoret senast den 31 augusti 
2021. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-28. 

Beslut 
1. Socialnämnd Nordost beslutar att tillstyrka önskemålet om att starta ett 

programarbete för det område som framförs i motionen från (S), om att 
starta programarbete för stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön, dnr 
KS 0584/21. 

2. Socialnämnd Nordost tar inte ställning till de enskilda utbyggnads- och 
utredningsförslag och prioriteringar som framförs i motionen. 

3. Socialnämnd Nordost beslutar att sända förvaltningens tjänsteutlåtande 
som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 ___________ 

Socialnämnd Nordost 
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Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

 

Socialnämnd Nordost 
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Expedieras 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 
2021-08-24 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 
Johan Fält ej §§ 279-283 

 

Frida Tånghag §§ 279-283 

 

Justerande 
Frida Tånghag ej §§ 279-283 

 

Kojo Ansah-Pewudie §§ 279-283 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

 

Socialnämnd Nordost 
 

  

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], protokollsutdrag 3 (3)

 



 

 

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], tjänsteutlåtande 1 (4)

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
om att starta programarbete för 
stadsutveckling mellan Gamlestaden och 
Bergsjön, dnr KS 0584/21 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Nordost beslutar att tillstyrka önskemålet om att starta ett 

programarbete för det område som framförs i motionen från (S), om att starta 
programarbete för stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön, dnr KS 0584/21. 

2. Socialnämnd Nordost tar inte ställning till de enskilda utbyggnads- och 
utredningsförslag och prioriteringar som framförs i motionen. 

3. Socialnämnd Nordost beslutar att sända förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Motionärerna påpekar att i nordöstra Göteborg är mycket av den tunga infrastrukturen 
redan på plats och betald. Förvaltningen ser det som ekonomiskt fördelaktigt att använda 
redan befintliga strukturer. Samtidigt kräver en genomgripande utveckling utmed stråket 
Gamlestaden – Bergsjön ytterligare investeringar som på kort sikt innebär kostnader men 
som på längre sikt kan stärka såväl områdets som stadens ekonomi. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionärerna lyfter att i nordöstra Göteborg är mycket av den tunga infrastrukturen redan 
på plats och betald, och stora markarealer står oanvända. Förvaltningen bedömer att det ur 
en ekologisk dimension är positivt och resurseffektivt att utveckla befintlig infrastruktur 
och redan ianspråktagen mark. Däremot kan byggnation i orörda naturområden få 
negativa effekter för djur, växtliv och biologisk mångfald. Grönska och växtlighet är även 
betydelsefull för att reglera klimatet i området. 

Bedömning ur social dimension 
Motionärerna konstaterar att Göteborg är en delad och segregerad stad där livsvillkor och 
livskvalitet skiljer sig stort mellan olika stadsdelar och där vissa områden har halkat efter 
och är i stort behov av upprustning och stadsutveckling för att öka sysselsättning, 
trygghet och blandning av boendeformer. I motionen anges att ett viktigt steg för att öka 
jämlikheten och minska segregationen är att rent fysiskt bygga ihop de olika stadsdelarna 
med trygga, trevliga och tillgängliga stadskvarter. För att stärka den lokala 

Socialförvaltning Nordost 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-28 
Diarienummer N163-0812/21 
 

Handläggare: Ann-Charlotte Gustafsson 
Telefon: 031-365 41 17 
E-post: ann-charlotte.gustafsson@socialnordost.goteborg.se 
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arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i området anser motionärerna det viktigt att 
programarbetet också innefattar ett sysselsättningsperspektiv.  

Samverkan 
Information har lämnats i socialförvaltningens samverkansgrupp, FSG, 17 augusti 2021. 

Bilagor 
Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön. KF handling 2021 
nr 63. 
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Ärendet  
En motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att 
starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön (handling 
2021 nr 63 KF) har remitterats av kommunstyrelsen till socialnämnden Nordost för 
yttrande. Övriga remissinstanser är byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, idrotts- 
och föreningsnämnden, nämnden för inköp och upphandling samt nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Skriftliga synpunkter ska skickas till stadsledningskontoret senast den 31 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) har motionerat i 
kommunfullmäktige om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden 
och Bergsjön. Stadsbyggnadskontoret har tidigare haft i uppdrag att arbeta fram ett 
program för Kortedala – Kviberg men det arbetet är för närvarande vilande. Motionärerna 
önskar nu att byggnadsnämnden återupptar arbetet, men med delvis ny inriktning. Bland 
annat önskas en utvidgning av programområdet till att omfatta hela stråket mellan 
Gamlestaden och Bergsjön. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

”Starta programarbete för ett stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön 
enligt den ovan beskrivna inriktningen, där Kvibergs roll som nav för 
bredd- och elitidrott ska vara prioriterad och det också utreds hur 
upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i projektet för att öka 
den lokala sysselsättningen. ” 

Med ett förnyat programarbete menar motionärerna att en väsentlig och välförtjänt 
upprustning av östra Göteborg kan uppnås, med ett nytt stadsstråk längs Kortedalavägen 
och Almanacksvägen som grön pulsåder. Motionen hänvisar till stadens program för en 
jämlik stad 2018 – 2026, där det konstateras att ”Människans och platsens identitet kan 
stärkas och tryggheten kan öka med en jämlik tillgång till väl gestaltade och 
omhändertagna miljöer”. Genom att låta kvartersstaden växa österut bedömer 
motionärerna att segregationen kan minska, jämlikheten öka, vackra bostäder tillföras och 
den lokala sysselsättningen förstärkas. 

Motionen anger att programarbetet ska ta fasta på den stadsstruktur som tagits fram inom 
arbetet med ”Göteborgs utvidgade innerstad”. Synpunkter framförs om att programmets 
inriktning ska vara klassisk kvartersstad och att gestaltningen ska utgå från traditionell 
arkitektur, med tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska 
landshövdingestruktur. Förslag lämnas om att skapa en trädallé genom hela stråket, att 
lokaler för kommunal, ideell eller kommersiell service ska inrättas i bottenvåningarna 
samt att både bostadsrätter och hyresrätter ska blandas inom samma kvarter.  

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen Nordost tillstyrker motionärernas önskan om att ett programarbete 
för stadsutveckling ska startas för stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön.  

Förvaltningen tar inte ställning till de enskilda utbyggnads- och utredningsförslag och 
prioriteringar som framförs i motionen, utifrån följande resonemang: 
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Hur den fysiska stadsutvecklingen ska gestaltas ser förvaltningen som en fråga som 
behöver behandlas i ett kommande programarbete. Erfarenheter från tidigare arbete med 
program för Kortedala - Kviberg visade att det finns ett flertal utmaningar i områdets 
fysiska förutsättningar som påverkar hur utformning och utveckling kan förverkligas. 

Förvaltningens uppfattning är att arbetet med utveckling av Kvibergs Park, enligt den av 
kommunfullmäktige antagna visionen, redan pågår. Bland annat har byggandet av en ny 
kommunal multiarena, inklusive ishall, nyligen påbörjats. Tillsammans med idrotts- och 
föreningsförvaltningen arbetar flera av stadens förvaltningar för områdets utveckling. 
Socialförvaltningen Nordost deltar i det arbetet. Förvaltningen ser inget hinder för att 
betydelsen av Kvibergs Park och parkens kopplingar till omgivande områden stärks 
ytterligare. 

Det är positivt om frågor om sysselsättning och möjlighet till upphandling med sociala 
hänsyn utreds och lyfts i ett tidigt skede. Förvaltningen ser dock inte att detta är en fråga 
som ryms inom ett programarbete, men däremot med fördel kan tas med i följande 
planerings- och genomförandeskeden. 

 

Socialförvaltning Nordost 
 
 

 

Gitte Caous 
Förvaltningsdirektör 

 

Malin Ankarhem 
Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

Svar på remiss: Motion om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 

§ 55, 122/21 

Beslut 
1. Inköps- och upphandlingsnämnden tillstyrker motionens förslag om att social 

hänsyn utreds i programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestan och 

Bergsjön. 

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Nämnden ska ta ställning till en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 

Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden 

och Bergsjön. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 22 april 2021, 

2. Motion om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och 

Bergsjön. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Eva Ternegren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att 

det är nämndens beslut. 

 

 

Dag för justering 

2021-06-23 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-23 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 

 
  

Göteborgs Stad Inköps- och upphandlingsnämnden, protokollsutdrag 2 (2) 
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Sekreterare 

Kajsa C. Sultanova 

 

 

Ordförande 

Gustaf Göthberg (M) 

 

Justerande 

Eva Ternegren (MP) 
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Svar på remiss: Motion om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestan och Bergsjön  

Förslag till beslut 
1. Inköps- och upphandlingsnämnden tillstyrker motionens förslag om att social 

hänsyn utreds i programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestan och 

Bergsjön. 

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden ska besvara en motion av Jonas Attenus (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén 

Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och 

Bergsjön. I motionen yrkas även på att det ska utredas hur upphandlingsmodellen social 

hänsyn kan användas i projektet för att öka den lokala sysselsättningen.  

I Göteborg stads riktlinje för inköp och upphandling står att vid genomförande av 

upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för 

social hänsyn i offentlig upphandling användas. I Stadens budget för år 2021 finns även 

ett uppdrag att förvaltningen för inköp och upphandling ska bistå upphandlande enheter i 

Göteborg Stad att i större utsträckning göra affärer med idéburen sektor samt att andelen 

reserverade upphandlingar ska öka. Förvaltningen ser att dessa två metoder har samma 

syfte och att metoderna kompletterar varandra i vilka målgrupper som nås. Sysselsättning 

och ett attraktivt område kan också skapas genom att ge olika typer av organisationer 

möjlighet att agera i området, det kan vara sociala företag som vänder sig till medborgare 

med sin verksamhet snarare än till staden som upphandlande myndighet. 

Förvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar att arbeta både med modellen 

för social hänsyn i upphandling och reserverad upphandling och ställer sig positiv till att 

bidra till att utreda förutsättningarna under programplaneringen. Förutom Inköp och 

upphandling föreslår förvaltningen att nämnden för Idrott och förening, Social 

förvaltningen Centrum, Arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Business Region 

Göteborg ges möjlighet att bidra i planeringsarbetet kring frågor om sysselsättning både 

genom upphandling och genom etableringen av civilsamhällesorganisationer i området. 

Beroende på driftsform för bostäder föreslår förvaltningen att rätt byggande och 

förvaltande aktör tidigt involveras i programarbetet.  

 

Inköp och upphandling 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-22 

Diarienummer N050-0122/21 

 

Handläggare 

Anna Jansson 

Telefon: 031- 366 37 97 

E-post: anna.jansson@ink.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Skillnaden ur ett individperspektiv blir stor när en person går från arbetslös och 

bidragsberoende till att bli en arbetstagare med lön.  Människor med arbete har generellt 

sett bättre hälsa och mindre behov av vård. Har personen barn, så ökar även 

förutsättningarna för bättre levnadsvillkor för barnet och flyttar ett barn längre bort från 

eventuell barnfattigdom. 

Ur ett samhällsperspektiv gynnas både det offentliga och privata av att människor som 

står långt från arbetsmarknaden får arbete. En person i arbete blir en skattebetalare och i 

många fall en större konsument av produkter och tjänster. Leverantören gynnas 

ekonomiskt genom att staden stöttar med ett rekryteringsarbete. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen besvarar motionen enbart utifrån frågan om social hänsyn i upphandling 

och utifrån denna fråga har förvaltningen inte funnit några särskilda ekologiska aspekter 

att belysa. Huvudsyftet med motionen är dock att planera för en exploatering av ett 

område. Sådan verksamhet har alltid en påverkan på miljö och ekologi, men 

bedömningen av denna påverkan överlåter förvaltningen åt andra att besvara.  

Bedömning ur social dimension 
Genom att ställa sysslesättningskrav i offentlig upphandling och använda modellen för 

social hänsyn eller reserverad upphandling, kan stadens verksamheter, näringsliv och 

civilsamhälle tillsammans bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad och ökad 

integration.  

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling bidrar till Agenda 2030, mål 5 Jämställdhet, 

mål 8 Anständiga arbetsvillkor och Ekonomisk tillväxt samt mål 10 Minskad ojämlikhet.1 

Programmet för Jämlik stad tydliggör att barn påverkas positivt om de har en förälder 

som förvärvsarbetar eller är sysselsatt på alternativa sätt. Då en förälder får förbättrade 

livsvillkor sker en direkt påverkan på barnens livsvillkor. Att gå från utanförskap till att 

bli delaktig i samhället ökar tilliten mot både samhället och medmänniskor.   

Bilagor 
1. Motion om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden 

och Bergsjön. 

  

 
1 Sysselsättningskrav i offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att 

starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön. Yttrandet ska 

vara nämndbehandlat och tydligt uttrycka om nämnden tillstyrker, avstyrker eller inte tar 

ställning till förslagen.  Sista svarsdag är den 31 augusti 2021.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen yrkas på att Kommunfullmäktige i Göteborg beslutar att det utreds om 

upphandlingsmodellen för social hänsyn kan användas i arbete för ett stadsstråk mellan 

Gamlestaden och Bergsjön, för att öka den lokala sysselsättningen.  

Styrning  

I februari 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om att Göteborgs förvaltningar och bolag 

ska arbeta enligt modellen för social hänsyn i upphandling och att en stödfunktion ska 

inrättas på Upphandlingsbolaget (sedan 2017 Förvaltningen för inköp och upphandling).  

Göteborgs Stad har tidigare haft som mål att krav på social hänsyn ska ställas i minst 50 

% av alla upphandlingar i staden. I Stadens budget för år 2019 var målet istället satt till 

att 200 personer skulle komma i sysselsättning genom modellen för social hänsyn. I 

senare budgetar finns inget mål för antal personer eller andel upphandlingar med krav.  

Nuvarande styrning om social hänsyn uttrycks i Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 

upphandling där det står att vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala 

hänsynskriterier ska ”Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling 

användas. En stödfunktion för modellen finns etablerad hos nämnden för inköp och 

upphandling och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Vid avsteg ska annan 

avstämd modell kunna redovisas till Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd.” 

I budget 2021 finns även ett uppdrag att förvaltningen ska bistå upphandlande enheter i 

Göteborg Stad att i större utsträckning göra affärer med idéburen sektor samt att 

reserverade upphandlingar ska öka. Att reservera upphandlingar för arbetsintegrerande 

sociala företag är en metod där hela eller delar av en upphandling viks till ett socialt 

företag som har som del i sin affärsmodell att anställa personer som behöver 

arbetsträningsplatser eller påbörja ett insteg på arbetsmarknaden under anpassade former.  

Arbetsmarknadsverktyg 

Social hänsyn i upphandling innebär att upphandling används som ett 

arbetsmarknadsverktyg. Avsikten är att stadens leverantörer ska anställa göteborgare som 

behöver kommunens stöd att komma ut i arbete. Stöd ges till upphandlande enheter i 

staden under upphandling, till leverantörer under rekrytering, och eventuellt kan 

arbetssökande matchas till olika kompetenshöjande insatser såsom kortare 

utbildningsinsatser, så kallade jobbspår.  

Reserverad upphandling kompletterar social hänsyn sett till vilken målgrupp av personer i 

behov av stöd som nås. Vid social hänsyn ska personen som rekryteras kunna arbeta på 

en ordinarie arbetsplats med full sysselsättning. I ett arbetsintegrerande socialt företag 

arbetar arbetstagarna 100 % utifrån sin egen förmåga, ofta i någon form av arbetsträning. 
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Tillämpning 

Upphandlingsmetodernas tillämpning i byggnation och drift av det föreslagna området 

kan med fördel utredas tidigt under programplaneringen. Beroende på driftsform kan 

social hänsyn tillämpas antingen direkt i upphandlingar som görs av bolag och 

förvaltningar inom Göteborg stads koncern. Om byggnation och drift sköts av privata 

bolag kan social hänsyn tillämpas genom att Staden redan vid markanvisning ställer krav 

om detta.  

Sysselsättning och ett attraktivt område kan också skapas genom att ge olika typer av 

civilsamhällesorganisationer möjlighet att agera i området, det kan vara sociala företag 

som vänder sig till medborgare med sin verksamhet snarare än till staden som 

upphandlande myndighet.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det finns goda förutsättningar att arbeta både med modellen för 

social hänsyn i upphandling och reserverad upphandling och ställer sig positiv till att 

bidra till att utreda förutsättningarna under programplaneringen. Förutom Inköp och 

upphandling föreslår förvaltningen att nämnden för Idrott och förening, Social 

förvaltningen Centrum, Arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Business Region 

Göteborg ges möjlighet att bidra i planeringsarbetet kring frågor om sysselsättning både 

genom upphandling och genom etableringen av civilsamhällesorganisationer i området. 

Beroende på driftsform för bostäder föreslår förvaltningen att rätt byggande och 

förvaltande aktör tidigt involveras i möjligheterna med att planera för social hänsyn som 

krav i upphandlingar och möjligheterna att reservera passande upphandlingar för sociala 

företag.  

 

 

 

 

Linda Nilsson 

Avdelningschef Hållbarhet 

 

Henrik Karlsson 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-08 

Yttrande till kommunstyrelsen om motion av 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 

§ 95, 0701/21 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig om en 

motion till kommunfullmäktige om att starta programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. 

Beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker förslagen i motionen av 

Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta 

programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-05-18 

Bilaga 1: Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) 

om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret  

Dag för justering 

2021-06-08 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av nämndsekreterare Mathias Henriksson. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Sekreterare 

Mathias Henriksson 

 

Ordförande 

Anders Svensson (M) 

 

Justerande 

Andreas Hernbo (MP) 



 

 

Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning, tjänsteutlåtande 1 (5) 

 

Yttrande till kommunstyrelsen om motion av 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 
Landén Olsson (S) om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön  

Förslag till beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker förslagen i motionen av 

Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta 

programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) har till 

kommunfullmäktige lagt fram en motion om att starta programarbete för stadsutveckling 

mellan Gamlestaden och Bergsjön. Motionärerna vill ge byggnadsnämnden i uppdrag att 

återuppta det programarbete som redan påbörjats i stadsdelarna fast nu med delvis ny 

inriktning, i syfte att öka jämlikheten och minska segregationen i de nämnda stadsdelarna. 

Förväntade effekter på programarbetet i området är ökad trygghet, sysselsättning och 

hälsa för invånarna. För att åstadkomma detta vill man knyta samman stadsdelarna med 

varandra och skapa rekreationsområden samt ett idrottsnav i Kviberg. I de blandade 

boendeformerna är tanken att upplåta lokaler för olika varianter av verksamheter som 

företag, ideella föreningar med flera för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet i 

närsamhället och en ökad möjlighet för företag att etablera sig området. En viktig aspekt 

av projektet är sysselsättningsperspektivet.  

Förvaltningen är positiv till att utreda hur upphandlingsmodellen för social hänsyn kan 

användas i projektet. En utveckling av området kommer generera nya arbetstillfällen och 

att det till exempel genom social hänsyn i upphandling kan skapas möjlighet för 

ytterligare målgrupper att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt ser förvaltningen att 

det finns målgrupper som inte har förutsättningar att direkt ta del av anställningar via 

social hänsyn utan de behöver först stärkas i förberedande insatser.  

Det framgår inte av motionen under hur lång tid projektet förväntas pågå och hur många 

företag som kommer att vara involverade i projektet. Storleken och längden på projektet 

påverkar i hög grad Arbetsmarknad och vuxenutbildnings möjligheter att bidra. Ett 

projekt under längre tid ökar möjligheten att rusta deltagare för att kunna gå in i en 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-18 

Diarienummer 0701/21 

 

Handläggare 

Anette Åke 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: anette.ake@arbvux.goteborg.se 
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anställning men även för att skapa fler upplägg tillsammans med företagen. 

Kontraktsskrivningen under avtalstiden styr villkoren som spelar stor roll för vad som är 

möjligt att göra tillsammans med företagen och för vilka målgrupper som kan ta del av 

insatserna och anställningarna ute på företagen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett sammanbyggt område av flera stadsdelar med ett idrottsnav i Kviberg samt att ett 

antal lokaler upplåts till föreningar och företag i stadsdelarna bidrar till att skapa en 

levande stadsmiljö som ökar möjligheten för att fler jobb skapas och fler invånare kan 

vara verksamma både i arbete och på sin fritid i sin närmiljö. Det kan öka attraktionen för 

stadens invånare att vistas i området, inte minst för idrottens skull som kan engagera 

människor i alla åldrar som åskådare, utförare av idrotten och föräldrar till barn som 

utövar sin sport som också bör bidra till en positiv ekonomisk utveckling i området.   

Förvaltningens bedömning av ett programarbete i området bör leda till en ökad 

sysselsättningsgrad både under programtiden och därefter.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
En stadsutveckling i dessa områden bör bidra till en ökad trygghet och större delaktighet i 

lokalsamhället för dess invånare. För unga finns risk att fastna i utanförskap på olika sätt, 

särskilt om det finns få alternativ till aktivitet utanför skolan. Ett starkare föreningsliv där 

människor i alla åldrar kan vara med, i synnerhet barn och unga bör gynnas av det sker en 

utveckling av dessa stadsdelar.  

Gamlestaden och Bergsjön är områden i Göteborg där en betydande andel individer har 

kort skolbakgrund och bristande kunskaper i svenska språket där staden har en särskild 

utmaning att öka dessa individers delaktighet i insatser och utbildning.  

Individer som står långt från arbetsmarknaden kommer sällan ifråga för anställningar via 

social hänsyn. Dessa individer behöver förberedande insatser och preparandkurser för att 

kunna närma sig studier eller arbete. Ett byggprojekt kan med andra ord generera en ökad 

sysselsättning, men inte just för de individer som står längst från arbetsmarknaden. 

Det bör utredas huruvida det finns utvecklingsmöjligheter inom socialt företagande i 

utvecklingen av stadsdelen som kan gynna särskilt utsatta grupper, så som särskilda 

affärsverksamheter, sociala mötesplatser, caféer/restauranger, etcetera. Det är viktigt att 

redan i planeringen se vilka förutsättningar som kan skapas som gynnar mer utsatta 

grupper att etablera sig i arbete och i delaktighet i samhället. 

Förutom anställning med social hänsyn ser förvaltningen att det bör tas fram 

skräddarsydda insatser och jobbrelaterade utbildningar som matchar företagens och 

deltagarnas behov för att även nå de grupper som har en längre väg till arbete. 

Samverkan 
Information vid förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 1 juni 2021. 
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Beslutet skickas till 
Stadsledningskontoret (diarienummer 0548/21) senast den 30 juni 2021.  

Bilagor 
1.  Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson 

(S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden 

och Bergsjön 
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Ärendet  
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet at yttra sig om en 

motion till kommunfullmäktige om att starta programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 

30 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) har lämnat in en 

motion till kommunfullmäktige om att starta ett programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Utgångspunkterna i motionen är att områdena Gamlestaden 

och Bergsjön är i stora behov av upprustning och att det eftersatta underhållet i 

stadsdelarna bidrar till minskad trygghet och ett ökat utanförskap som i sin tur kan leda 

till ökad kriminalitet. För att motverka dessa negativa effekter vill motionärerna nystarta 

ett programarbete för att rusta upp och bygga ihop områdena för en ökad trivsel och 

trygghet i invånarnas närområde. Projektet förväntas leda till en ökad jämlikhet och ökad 

sysselsättning både under projekttiden och därefter.   

Motionärerna lyfter även att det är viktigt att programarbetet också innefattar ett 

sysselsättningsperspektiv samt föreslår att det utreds hur upphandlingsmodellen social 

hänsyn kan användas i projektet för att öka den lokala sysselsättningen. 

Förvaltningens bedömning 
Ur många perspektiv är det en god idé att genomföra förslaget i motionen, inte minst för 

att fortsätta knyta samman Bergsjön, Kortedala, Gamlestan och Utby på ett tydligare sätt. 

Östra Göteborg är en uppdelad stadsdel sett till hur befolkningen bor med allt från 

mestadels villor i Utby och hyresrätter i Bergsjön. Mötesplatserna däremellan är relativt 

få, med undantag av Kvibergs Park. Att fortsätta skapa naturliga stråk och fler bostäder 

samt förtäta stadsdelen kan i bästa fall leda till mer naturliga mötesplatser än de som finns 

i dagsläget vilket i förlängningen skulle kunna bidra positivt till människors livsmiljö.  

Det finns olika aspekter på hur det går att arbeta med social hänsyn i upphandling. Om 

det finns en god framförhållning där förvaltningen involveras redan vid tilldelning av 

projektet långt innan själva tjänsten ska utföras ökar förvaltningens möjligheter att tidigt 

komma in med jobbrelaterade utbildningar i syfte att deltagarna ska öka sina chanser att 

få ett stadigvarande fäste på arbetsmarknaden. När det rör sig om större och längre 

projekt kan förvaltningen planera för flera varianter av insatser och utbildningar som kan 

leda till att fler arbetslösa kan öka sin sysselsättningsgrad.  

Förvaltningen arbetar med en fastställd modell för social hänsyn i upphandling. Det 

konceptet och framarbetade processen finns redan på plats.  

Individer med kort skolbakgrund och bristande kunskaper i svenska språket kommer 

sällan ifråga för arbete i byggprojekt. Generellt sätt ställs det krav i den typen av 

upphandlingar som utesluter den målgruppen. Dessa individer behöver stärkas i språket 

och med insatser av olika slag först för att kunna ta steget ut i anställning. Samtidigt går 

det inte helt att förutse vilka behov dessa målgrupper har när byggprojektet startar. Större 

byggprojekt kräver ett antal förberedelsesteg så starten av detta projekt ligger eventuellt 

ett antal år framåt i tiden.  
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Förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan vara bryggan mellan insatser, 

jobbspår, utbildning och social hänsyn som gör att individerna blir anställningsbara. 

Jobbspår är ett exempel på kompetenshöjning som är bra sätt att överbrygga gapet som 

finns på arbetsmarknaden (vad arbetsgivare eftersöker och vilka som är arbetslösa). 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt fram skräddarsydda insatser som kan vara allt ifrån 

kortare insatser på några veckor till jobbspår på två år. Här ser förvaltningen att vi kan 

vara involveras tidigt för tillsammans som stad bygga området och dess invånare.  

Ett av stadens kompetenscenter är lokaliserat i Gamlestaden. Kompetenscenter har som 

uppdrag att rusta individer som har försörjningsstöd och som bedöms kunna ta steget 

vidare till studier eller arbete inom 18 månader. Här finns möjlighet att matcha den 

målgruppen mot företag i närområdet parallellt med att individerna utbildas mot de 

kompetensprofiler som företagen efterfrågar. 

Det kan vara intressant att följa utvecklingen av stadsdelen och om andra företag utanför 

byggföretagen etablerar sig i högre grad under projektets gång. Kan det här finnas 

kompetensbrist som kan passa individer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden och 

som inte är aktuella för de arbeten som finns behov av inom byggsektorn? Här kan 

förvaltningen tillsammans med företagen ta fram kompetensprofiler för att sedan ta fram 

de skräddarsydda uppläggen som matchar individ mot företag. Det skulle innebära att i 

samverkan med andra aktörer arbeta för entreprenörskap med ett särskilt fokus på utsatta 

grupper och deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden genom att redan under 

byggnationen skapa grundläggande förutsättningar för en kreativ miljö och goda 

möjligheter att etablera verksamheter med ekonomisk och social uthållighet.   

 

 

 

Anette Åke 

Planeringsledare 

Andreas Lökholm 

Förvaltningsdirektör 
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