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Yttrande 
 
2021-09-15 

(Socialdemokraterna) 
 

 
 

Yttrande angående motion om att utveckla 
Göteborg till en 15-minuters stad 
 
Från socialdemokraternas sida instämmer vi i motionens ansats. Vi har själva tagit 
flera initiativ i samma anda, t.ex. vår motion om att skapa ett stadsstråk mellan 
Gamlestaden och Bergsjön. Vi har också drivit på för att tydligare implementera 
den historiska stadsplaneanalysen i stadens planeringsarbete, just för att uppnå de 
effekter som motionen lyfter fram. Som flertalet remissinstanser påpekar så pågår 
dock redan ett omfattande arbete inom flera förvaltningar i just den riktning som 
motionen föreslår, bl.a. utifrån stadens utbyggnadsplanering som ligger helt i linje 
med denna inriktning. Det som är angeläget nu är att få kraft och fokus i det på-
gående arbetet och nå konkreta resultat, inte att producera ännu fler visionsdoku-
ment. Vi kommer därför att yrka avslag på motionen. 



 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   
 

 

  

Ärende nr 3.4            Kommunstyrelsen 15 sept  2021      Yrkande 10 sept 2021         Dnr 0517/21 

                                                                               

 

Yrkande -  Motion 15-min staden 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås med hänvisning till yttranden från Byggnadsnämnden, 

Trafiknämnden, och Miljö- och klimatnämnden.  
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Avslagsyrkande – Motion av Karin Pleijel (MP) 
och Emmali Jansson (MP) om att utveckla 
Göteborg till en 15 minuters stad 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
Motionen avslås 
 
Yrkandet 
Att göteborgarna har närhet till service och rekreation är viktigt för en god 
livsmiljö och möjliggör ett ökat hållbart resande. Inriktningen om Göteborg som 
en 15-minutersstad går väl i linje med stadens strategiska dokument såsom 
strategi för utbyggnadsplanering, miljö- och klimatprogrammet och stadens 
kommande översiktsplan, vilket exempelvis Trafiknämnden, Byggnadsnämnden 
och Miljö- och klimatnämnden påtalar.  Nämnderna lyfter att mycket av det som 
vill utredas redan görs i stadens arbete idag genom flertalet olika program, 
planer och mål. En utredning riskerar därmed att innebära ytterligare 
administration och merkostnader. Vår uppfattning är att det istället är mer 
verkningsfullt att tillse efterlevnad av redan gällande strategiska dokument. 
Därav föreslår vi att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-09-15 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
3.4 
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Yrkande angående – Motion av Karin Pleijel 
(MP) och Emmali Jansson (MP) om att 
utveckla Göteborg till en 15-minuters stad 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avslå motionen. 

 

Yrkandet 
Syftet med motionen är att göra Göteborg mer tillgänglig och underlätta för cyklister. 
Miljö- och klimatnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden anser att arbetet redan 
görs, bland annat genom Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025, och avstyrker 
därför motionen. 

När cykelprogrammet var uppe i KF yrkade SD på att man skulle bygga ett antal gröna 
cykelstråk: 

a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-Rosenlund-

Masthugget-Klippan-Långedrag 
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås 

Det bör även påpekas att MP inte vill ha planskildhet varken vid Lundbyleden eller 
Daghammarsköldsleden, fast detta skulle medföra snabbare och säkrare cykelvägar. 
Förslaget om en 15-minutersstad saknar därför trovärdighet. 

SD har föreslagit ekodukter utan att få gehör, bland annat mellan Botaniska och 
Slottsskogen, vid Kvillebäcken över Lundbyleden och mellan Krokängsparken och 
Färjenäsparken. Dessa ekodukter skulle skapa snabba och gröna kopplingar som även 
skulle starka de gröna kilarna enligt grönstrategin.  

Cykelstråk, planskildhet och ekodukter är nödvändiga byggstenar om Göteborg ska bli en 
grön attraktiv storstad. Det är dock endast SD som driver dessa frågor. Nu när Göteborg 
ska besluta om en ny översiktsplan så måste cykelstråken prioriteras, annars kommer 
Göteborg under nästa århundrade se ut som det alltid gjort, med bilar och spårvagnar som 
dominerar stadsbilden. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-09-10 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 3.4 
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Yrkande angående – motion (MP) om att 
utveckla Göteborg till en 15-minutersstad 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Att bifalla motionen 

Yrkandet 
Flera nämnder säger i sina remissvar att det arbete som efterfrågas i motionen redan till 
stor del har den inriktningen. Vår uppfattning är att det är skillnad mellan motionens 
intentioner och pågående arbete för en “nära storstad”. En målbild om transporttid på 
maximalt 15 minuter blir lätt att kommunicera till invånarna. Den innefattar en bredare 
synvända för hur vi ser på de närliggande miljöerna, till exempel hur vi ser på småskalig 
handel, parkeringsplatser, asfalterade ytor och andra ytor som kan omvandlas till grönare, 
mer människo- och barnvänliga miljöer.  

Det är ett medvetet val i motionen att inte specifikt ta upp frågan om arbetsplatser. En 
blandad stad, där arbetsplatser finns utspridda är önskvärt. Många arbetsplatser kräver en 
bredd av kompetenser som alla inte kan finnas inom gång-och cykelavstånd, därför måste 
kollektivtrafiken fungera väl, ibland i kombination med pendelparkeringar. Genom att det 
mesta av de boendes service och rekreation ska finnas inom 15 minuters gång- eller 
cykelavstånd, kommer också ett större antal arbetstillfällen finnas i närområdet till 
bostäder.  

Vi rödgrönrosa ser att motionens förslag att Göteborgs Stad utreder vad som krävs för att 
utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad definitivt behövs. Politiska beslut de senaste 
åren visar på en riktning som går tvärs emot både motionens intentioner och stadens 
beslutade inriktning att arbeta för en nära sammanhållen och robust stad genom 
förtätning. Istället tas beslut som gör att staden byggs mer utspritt och därmed minskar 
möjligheten för boende att ha sin service, skola och rekreation inom 15 minuter. 

Exempel på detta är Skattegårdsvägen i Fiskebäck där kommunens planarbete med 350 
lägenheter rivits upp och istället nu är 80 villor. Planbesked för glesa villaområden i 
stadens ytterområden har också getts i Skogome, Björlanda och Gunnesby. Det är långt 
ifrån en 15-minutersstad där många av stadens nya invånare blir beroende av bil för att nå 
det mesta. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-09-10 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
Ärende nr 3.4 
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Motion av Karin Pleijel (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att utveckla 
Göteborg till en 15-minuters stad 
Motionen 
Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
Göteborg Stad utreder vad som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters stad 
och återkommer med förslag på i vilket eller vilka områden det skulle kunna testas, för att 
på sikt genomföras i hela eller delar av staden. 

Motionärerna anser att Göteborg skulle bli en mer trivsam, grön och hälsofrämjande stad 
att leva i om vi planerar för och bygger 15-minutersstaden med inspiration från Paris. 
15-minutersstaden innebär att det mesta av service och rekreation finns inom 15 minuters 
gång- eller cykelavstånd, till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, 
restauranger och kurs- och föreningsverksamhet.  

Coronapandemin har tvingat människor att på kort tid helt förändra sin vardag. Det har 
gått snabbt att förändra beteende och vardagsrutiner, motionärerna vill därför stärka 
planerna för Göteborg som mer utgår utifrån invånarnas behov och livskvalitet. 
Människor ska inte tvingas till långa resor eller behöva äga en bil för att kunna utföra 
vardagsbestyr.  

Efter coronapandemin vill motionärerna se en grön återhämtning där Göteborg på sikt 
omvandlas i riktning mot 15-minutersstaden och föreslår att arbetet inleds genom att 
utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att genomföra förslaget.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, trafiknämnden, miljö- och 
klimatnämnden, park- och naturnämnden och Förvaltnings AB Framtiden. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Byggnadsnämnden Avstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Omröstning 

Idén om 15-minutersstaden ligger 
väl i linje med utvecklings-
strategierna i förslaget till ny 
översiktsplan där det förordas ett 
fördjupande arbete med 
stadsformsanalyser som verktyg 
för att nå utvecklingsstrategierna 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-08-17 
Diarienummer 0517/21 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 
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Nära, Sammanhållen och Robust 
till exempel i kommande 
utbyggnadsplanering när den nya 
översiktsplanen är antagen. 

Trafiknämnden Avstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande.  

Yrkande MP och V 

Omröstning  

Staden arbetar redan i hög 
utsträckning utifrån 
motionärernas intention, bland 
annat inom Strategi för 
utbyggandsplanering, 
Trafikstrategi för en nära storstad 
och Översiktsplanen. I dessa 
strategiska dokument beskrivs 
tydligt ambitionen att skapa god 
tillgänglighet och fler lokala 
målpunkter för gående och 
cyklister. 

Miljö- och 
klimatnämnden  

Avstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande.   

Omröstning  

Protokollsanteckning MP 
och V 

De utmaningar som 15-
minutersstaden ska lösa hanteras 
redan mycket i bland annat 
Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021-2030, i 
kommande översiktsplan för 
Göteborg, i Göteborg 2035 
trafikstrategi för en nära storstad, 
i cykelprogram för en nära 
storstad 2015-2025 och i 
planeringsstödet för gångvänligt 
Göteborg. Använder staden de 
redan fastslagna styrdokumenten i 
stadsplaneringen finns 
förutsättningar att nå de mål som 
finns i konceptet 
15-minutersstaden. 

Park- och 
naturnämnden 

Tillstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Förslaget går i linje med de mål 
och inriktningar som park- och 
naturnämnden arbetar efter idag. 
Förslaget stämmer också överens 
med arbetet inom Jämlik Stad och 
pågående arbete med ny 
översiktsplan. Nämnden ser det 
som särskilt viktigt att utreda hur 
göteborgarna kan få jämlik 
tillgång till rekreation och service 
i sina bostadsområden. Andra 
viktiga frågor är hur lokala 
servicekluster kan skapas som är 
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konkurrenskraftiga med mer 
långväga målpunkter vad det 
gäller gestaltning, kvalitet och 
serviceutbud.  

Förvaltnings AB 
Framtiden 

Anses besvarad med de 
synpunkter som framgår av 
kontorets tjänsteutlåtande. 

Förvaltnings AB Framtiden gör 
bedömningen att flera av de delar 
som ingår i konceptet 
15-minutersstaden ligger i linje 
med bolagets uppdrag, mål och 
strategiska inriktningar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Vilka ekonomiska konsekvenser som skulle kunna uppstå vid en implementering i 
Göteborg av 15-minutersstaden är i dagsläget svårbedömda.  

Motionärernas intention, att staden ska verka för en 15-minutersstad skiljer sig inte 
mycket från inriktningen i stadens strategiska dokument, som till exempel stadens 
Strategi för utbyggnadsplanering.  

Förslaget att andelen grönska i staden ska öka generellt kan innebära ökade kostnader i 
form av anläggning och skötsel för park- och naturnämnden.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Den grundläggande tanken bakom 15-minutersstaden är att skapa lokala målpunkter och 
därmed möjliggöra för kortare resor för invånare i olika stadsdelar. Det skapar 
förutsättningar för att gå och cykla, vilket på sikt kan minska utsläpp och buller. Att 
erbjuda till exempel fler bostadsnära parker kan också skapa bättre förutsättningar för 
biologisk mångfald i staden. 

En 15-minuters stad som koncept går ut på att minska resandet med framförallt bil och 
öka andelen grönska i staden. Dessa åtgärder är positiva ur ett ekologiskt perspektiv då 
det sannolikt medför minskade luft- och bullerföroreningar samt kan öka tillgången till 
ekosystemtjänster i staden liksom ekologisk mångfald.  

Bedömning ur social dimension 
Implementering av 15-minutersstaden skulle troligen medföra positiva effekter för 
exempelvis barn och äldre som till fots kan uträtta ärenden och nå parkområden för 
rekreation. En negativ effekt kan bli att delar av staden blir mer segregerade när mer 
fokus läggs på att människor ska leva större del av sitt liv i närområdet istället för att söka 
sig ut från det egna området.  

I Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i livsvillkor i Göteborg beskrivs Göteborg som en 
stad med påtaglig boendesegregation. I rapporten skrivs att den närmaste miljön kring 
bostaden och de platser som människor vistas på i sitt vardagsliv har betydelse för 
jämlikhet och sammanhållning i stadens bostadsområden. 

Att bygga bort otrygga stråk och områden genom att förtäta och bygga fler bostäder, 
inom befintligt bestånd, bidrar till att öka tryggheten. Givet att förtätningen gör att 
produktionskostnaderna för byggnationen kan hållas på en låg nivå, ökar också 
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möjligheten att tillföra den boendeform som saknas i områden och att fler kan efterfråga 
bostäder vilket kan bidra till ökad integration och social sammanhållning. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Vid ett eventuellt bifall av motionen föreslår stadsledningskontoret att 
utredningsuppdraget tilldelas byggnadsnämnden, i samarbete med berörda nämnder. 

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Byggnadsnämndens handlingar 2021-06-22 § 274 
3. Trafiknämndens handlingar 2021-06-17 § 289 
4. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2021-06-15 § 149 
5. Park- och naturnämndens handlingar 2021-06-21 § 131 
6. Förvaltnings AB Framtidens handlingar 2021-06-02 § 9 
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Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali 
Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 
15 minuters stad 
 

Göteborg skulle bli en mer trivsam, grön och hälsofrämjande stad att leva i om vi planerar 

för och bygger 15-minuters-staden med inspiration från Paris. 15-minuters-staden innebär 

att det mesta av service och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd, 

till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- 

och föreningsverksamhet. När mycket mer av det vi behöver ofta finns på nära håll 

slipper vi många resor och det har flera positiva effekter.  

Paris arbetar nu för fullt med att planera för 15-minuters-staden där gemensamma 

stadsytor ges tillbaka till människorna. Kvartersgator görs om till öppna torg, tak blir 

parker och mer gröna ytor skapas genom trädplantering. Minskade asfalterade ytor och 

mer grönt kan ta emot vatten från skyfall och minskar också risken för extrem hetta när 

klimatförändringarna ger allt varmare somrar. Både stadens ytor och lokaler nyttjas på 

olika sätt olika delar av dagen, där till exempel skolgårdar används för sportaktiviteter 

kvällstid. Cykelbanorna byggs ut rejält och småbutiker får företräde till lokaler. Det ska 

även finnas olika typer av bostäder som möjliggör för alla att ha ekonomisk möjlighet att 

bo i de områden i Paris som realiserat 15-minuters-staden.  

Coronapandemin har tvingat människor att på kort tid helt förändra sin vardag, både på 

gott och ont. Många har under en lång tid främst rört sig i sitt närområde och har både 

upptäckt och förstått vikten av en fungerande närmiljö. Vi ser hur snabbt det kan gå att 

förändra beteende och vardagsrutiner, och vill stärka planerna på att planera Göteborg 

mer utifrån invånarnas behov och livskvalitet. Människor ska inte ska tvingas till långa 

resor eller behöva äga en bil för att kunna utföra vardagsbestyr. Distansarbetet har fått ett 

uppsving under corona, och kan fortsatt underlättas genom utspridda välutrustade distans-

arbetsplatser. Sammantaget skulle 15-minuters-staden ge många fler en mer hälsosam 

livsrytm med minskad stress, minskat reseberoende och ökad frihet, när tid inte längre går 

åt till resor och bilköande.  

Andelen cykelresor av det totala resandet i Göteborg ligger idag på endast cirka sju 

procent. Även om cononatiden ökat cyklandet krävs en stadigt ökande trend för att nå de 

12 procent som pekats ut till 2035 i stadens trafikstrategi. Med minskade avstånd till det 

som vi behöver besöka ofta, minskar behovet av bilägande och ytor kan frigöras för 

parker, gång- och cykelbanor, fler träd och uteserveringar. De nya ytorna skapar tillfällen 

för positiva möten mellan människor och en starkare gemenskap i grannskapet. Att gå 

och cykla mer gör att vi får en bättre hälsa, det gäller inte minst barn och unga. Minskad 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 34 
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biltrafik minskar luftföroreningar, klimatpåverkan, trafikolyckor, stress och buller. I 

Göteborg dör omkring 300 personer varje år på grund av luftföroreningar och 53 000 

utsätts för höga bullernivåer där de bor.  

Efter coronapandemin vill vi se en grön återhämtning där Göteborg på sikt omvandlas i 

riktning mot 15-minuters-staden. Vi vill inleda arbetet mot 15-minuters-staden genom att 

utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att genomföra. Det kan testas i 

något område som till exempel Backa, Tynnered, Gamlestan eller Biskopsgården. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 

Göteborg Stad utreder vad som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad 

och återkommer med förslag på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på 

sikt genomföras i hela eller delar av staden. 

 

Karin Pleijel (MP)                                        Emmali Jansson (MP) 
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Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) 
och Emmali Jansson (MP) om att utveckla 
Göteborg till en 15-minutersstad  
§ 274, 0297/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Motion av Karin Pleijel MP och Emmali Jansson MP om att utveckla 
Göteborg till en 15-minutersstad avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 
motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-25, med bilaga.  
 
Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) och Johan Zandin (V) yrkar att nämnden tillstyrker 
motionen. 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 
bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 
Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och ordföranden 
Hampus Magnusson (M) ja medan Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) 
röstar nej. 
 
Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-06-22 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 
2021-06-22 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Alex Andersson 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att utveckla 
Göteborg till en 15-minutersstad 
 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Motion av Karin Pleijel MP och Emmali Jansson MP om att utveckla Göteborg 

till en 15-minutersstad avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har fått en motion av Karin Pleijel(MP) och Emmali Jansson (MP) om 

att utveckla Göteborg till en 15-minutersstad med inspiration från Paris som ett steg i en 

grön återhämtning efter Coronapandemin. I motionen föreslås en utredning av vad som 

krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad med förslag på i vilket/vilka 

områden det skulle kunna testas, för att på sikt genomföras i hela eller delar av staden. 

Initiativet ligger i linje med utvecklingsstrategierna Nära, Sammanhållen och Robust, i 

det förslag till ny översiktsplan som är under framtagande, och som för tillfället är utställt 

för granskning. Närhet till service och rekreation är bärande för att få ett fungerande 

vardagsliv, skapa en jämlik tillgång till stadens resurser och ett minskat 

transportberoende. I Göteborg finns stor potential att omvandla grå ytor till gröna för att 

minska klimateffekterna och erbjuda ekosystemtjänster. Det skulle också bidra till att öka 

närheten i staden på helhetsnivå, eftersom trafikytorna som gör staden tillgänglig på långa 

avstånd, skapar barriärer inom staden och inom, och mellan stadsdelar.  

Coronapandemin har visat hur snabbt det kan gå att förändra beteenden och 

vardagsrutiner, och många har upptäckt och förstått vikten av en fungerande närmiljö och 

genom sin närvaro bidragit till att stärka det lokala vardagslivet. Exempelvis visar 

Övergripande handelsutredning för Göteborgs Stad (2020), som utgör underlag till ny 

översiktsplan, att nya konsumtionsmönster till följd av digitalisering och e-handel 

ytterligare förstärkts under coronapandemin. Trenden är ett ökat intresse för att handla i 

sin närmiljö och butiker på lokala bostadscentrum har fått ett nytt flöde av kunder. Det 

talar för en ny potential för en del centrum i Göteborg som behöver tas tillvara i 

stadsutvecklingen vilket mål och strategier i ny översiktsplan syftar till.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-25 

Byggnadsnämnden 2021-06-22 

Diarienummer 0297/21 

 

Handläggare 

Andrea Hulting Gustavsson 

Telefon: 031-368 18 95 

E-post: andrea.hulting.gustavsson@sbk.goteborg.se  
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Utmaningen i Göteborg är de långa avstånden som gör att många resor görs med bil och 

att det mesta av service och rekreation nås med bil. Detta gör att även om det lokala 

utbudet av service och rekreation kan nås inom 15 minuter till fots och med cykel så är 

bilen i många fall det naturliga valet.  

En 15-minutersstad bedöms inte vara möjlig att genomföra i en stad av Göteborgs storlek, 

utan kräver en större täthet, befolkning mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att 

motionen avstyrks. Då idén om 15-minutersstaden ligger väl i linje med 

utvecklingsstrategierna i förslaget i ny översiktsplan förordas istället ett fördjupande 

arbete med stadsformsanalyser som verktyg för att nå utvecklingsstrategierna Nära, 

Robust och Sammanhållen när den nya översiktsplanen är antagen, då de är utformade att 

hantera Göteborgs specifika situation.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En omställning till ett lägre bilberoende skulle kräva investeringar i form av förändringar 

av befintlig trafikinfrastruktur. Detta skulle innebära att mark kan omvandlas till andra 

ändamål som det idag finns brist på. Eftersom staden är under kraftig omvandling krävs 

redan nu nyinvesteringar. En omvandling av ytor som idag ligger låsta i ineffektivt 

utnyttjad gatumark skulle kunna ge tillskott till finansieringen av investeringar i grön och 

social infrastruktur, och skulle på längre sikt kunna bidra till lägre kostnader inom 

sjukvård och hälsa.  

Det kan också krävas att politiska styrmedel används i större utsträckning än idag. Det 

kan innebära höjda avgifter kopplat till bilinnehav eller framförande av privata fordon, 

sänkta hastigheter för bil osv tillsammans med cykelfrämjande åtgärder. 

Ekonomiska incitament för att främja olika boendeformer och mindre verksamheter 

skulle vara nödvändiga för att göra alla delar av staden ekonomiskt tillgänglig för alla. 

Troligen skulle en omställning från grå ytor till gröna ytor bidra till att oförutsedda 

kostnader i samband med klimatrelaterade händelser såsom extrema skyfallssituationer 

kan mildras. I övrigt är det svårt att förutse vilken inverkan 15-minutersstaden skulle ha, 

det behöver utredas vidare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Ett av 15-minutersstadens primära syften är att minska klimatavtryckt och att mildra 

klimateffekterna. En omvandling av ineffektivt utnyttjade grå ytor skulle innebära bättre 

förutsättningar att uppnå kommunala, nationella och globala ekologiska mål avseende 

flera aspekter ur ekologisk hållbarhet.  

Cykel är också det färdslag som har allra minst påverkan på resursförbrukning och 

utsläpp om man ser ur en livscykelanalys, utöver gång som är det allra mest 

klimatneutrala färdsättet.  

Med minskade behov av resor kan luft och bullerproblematiken också bli förbättrad. 

Bedömning ur social dimension 

15-minutersstaden kräver åtgärder som skulle skapa bättre förutsättningar för en mer 

sammanhållen stad och skulle därmed vara viktig.  
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Åtgärder som ökar tillgängligheten för gående och cyklister ökar tillgängligheten för barn 

och unga, gynnar en mer hälsosam livsstil och gör staden mer tillgänglig för flera 

ekonomiska grupper.   

Skolsituationen i Göteborg är svår att förena med 15-minutersstaden. Det fria skolvalet 

har gynnat gymnasieskolorna i centrala lägen, med ett elevunderlag från hela staden och 

även från kranskommunerna. Även grundskolorna och i viss mån förskolorna har också 

stora upptagningsområden och söker sig till lägen med god tillgänglighet på flera olika 

skalnivåer, hellre än till befintliga skolbyggnader som är placerade utifrån 

närhetsprincipen, och mer tillgängliga ur ett lokalt perspektiv. 

Bilagor 

1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla 

Göteborg till en 15-minuters stad 

Ärendet  

Byggnadsnämnden ska yttra sig över en motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali 

Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15-minuters stad. Yttrandet ska skickas till 

stadsledningskontoret senast den 30 juni 2021. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att motionen avstyrks. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen lyfter frågan om att utveckla Göteborg till en 15-minutersstad, med inspiration 

från Paris.  

Syftet med motionen är att det mesta av service och rekreation ska finnas inom 15 

minuters gång- eller cykelavstånd. Detta möjliggör en mer trivsam, grön och 

hälsofrämjande stad att leva i. Man ser också att detta som ett sätt att omvandla grå ytor 

till gröna vilket i sin tur kan bidra till att minska klimateffekterna i form av skyfall och 

extrem hetta. Tanken är att stadsytor ges tillbaka till människorna och att stadsmiljöer 

berikas med fler träd och att cykelbanor byggs ut. Motionärerna trycker också särskilt på 

att förekomsten av småbutiker och olika upplåtelseformer för boende ska gynnas så att 

15-minutersstaden blir ekonomiskt tillgänglig för mindre näringsidkare och för alla 

invånare i staden. Efter coronapandemin vill motionärerna se en grön återhämtning där 

Göteborg på sikt omvandlas i riktning mot 15-minuters-staden.  

Motionärerna vill därför att kommunfullmäktige beslutar att Göteborg Stad utreder vad 

som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad och återkommer med förslag 

på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på sikt genomföras i hela eller 

delar av staden. 

Bakgrund 

15-minutersstaden är ett franskt koncept myntat av innovations- och 

entreprenörsskapsprofessorn Carlos Moreno vid Sorbonne i Paris.  Konceptet är lätt att ta 

till sig - med närhet till service och rekreation ökar förutsättningarna för ett fungerande 

vardagsliv så att resandet kan minska. Flera stora städer i världen följer efter Paris och 

vill ställa om till mer yteffektiva och hälsosamma resor, och ser också att delar av den 

platsbrist som är en utmaning i mycket täta städer kan mildras.  
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Vad som kan nås inom 15 minuter hänger tydligt samman med hur många människor som 

lever i staden, hur tätt man lever, hur man kan röra sig i staden, och hur stadens struktur 

är organiserad. Det som aktuell forskning visar, i Göteborg representerad i 

forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG) på Chalmers Tekniska Högskola, 

Avdelningen för Arkitektur och Samhällsbyggnad, är att man genom digitala 

stadsformsmodeller kan analysera närhet till och hur många som har tillgång till 

befintliga resurser (i form av förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, 

restauranger och kurs- och föreningsverksamhet) på mycket mer precisa sätt än tidigare.  

Inom Göteborgs Stad har en förvaltningsövergripande, kompetenshöjande 

utbildningssatsning i stadsformsanalyser slutförts. 

Göteborg är en gles och utspridd stad. Den stora utmaningen är att skapa närhet. Den 

digitala stadsformsmodellen ger möjlighet att belysa olika stadsdelars närhet och 

tillgänglighet till fots och med cykel. Stadsformsmodellen kan också synliggöra vilka 

åtgärder som kan krävas för att öka närheten och tillgängligheten i staden. 

Utvecklingsstrategierna Nära, Sammanhållen och Robust ligger i linje med 15-

minutersstaden, men hanterar Göteborgs specifika situation, och är därför de mål som ska 

vara utgångspunkt för fortsatta studier.  

Ny Översiktsplan med fördjupningar 

Det som framförallt driver biltrafik i Göteborg är hur verksamheter och arbetsplatser är 

placerade. Det är långt ifrån alla som idag skulle kunna nå sin arbetsplats med en 15-

minuters cykeltur. Samtidigt är skillnader i restid mellan cykel och bil i många fall inte så 

stora, vilket gör att valet många gånger faller på bilen även i lägen som faller inom ramen 

15 minuter med cykel. Detta gör att även om det lokala utbudet av service och rekreation 

kan nås inom 15 minuter till fots och med cykel så är bilen i många fall det naturliga 

valet.  

Göteborg har en starkt centraliserad kärna som vuxit fram genom en mycket hög 

tillgänglighet för tåg, bil och snabba spårvägar i stadens glesare delar. Detta har medfört 

snabba transporter som har bidragit till en polarisering med fokus på handels- och 

kontorsverksamheter i kärnan och rena bostadsområden i Mellanstaden, Ytterstaden och 

tillväxt i kranskommunerna. För att en ökad närhet till arbetsplatser ska vara möjlig 

behövs nya sätt att planera staden som kan bidra till att sprida attraktiviteten för 

verksamheter till nya lägen och bryta fokuset på de tidseffektiva men långa resorna. Fler 

platser behöver få en ökad lokal och regional tillgänglighet så att den nya potentialen för 

arbetsplatser som uppstått i och med pandemin och digitaliseringen tas tillvara. Den nya 

handelsutredningen Övergripande handelsutredning för Göteborg (2020) visar att nya sätt 

att arbeta och handla har etablerats under coronapandemin. Nya översiktsplanen beskriver 

strategier för att stärka förutsättningarna för att bibehålla dessa nya flöden till mer lokala 

arbets- och handelsplatser vilket rimmar med målsättningarna för 15-minutersstaden. Det 

handlar i stort om att stärka kollektivtrafik och cykelkopplingar inom tyngdpunkternas 

upptagningsområde och att planera ny bebyggelse så att det skapar flöden som kan fångas 

upp av noder och stråk med rätt förutsättningar.  

I den nya Översiktsplanens fördjupning för centrala staden föreslås att stadskärnan, 

genom att styra nya kollektivtrafiksatsningar till nya lägen som har goda förutsättningar 

att bli nya målpunkter, ska växa över älven så att avstånd som idag är långa krymper. Alla 

ska inte längre behöva nå till den begränsade yta runt Brunnsparken och Centralstationen 
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som idag upplevs och behandlas som den start och målpunkt som alla vill och ska till. Det 

är i sig ett stort steg att ta, men är en viktig beståndsdel i att tillgängliggöra arbetsplatser 

för fler och på kortare tid än idag och minska reseberoendet och biltrafiken så att fler kan 

få plats. Här är också Västlänkens nya stationer viktiga som ett kliv mot ett nytt sätt att 

röra sig i staden. De snabba transporterna behöver också ersättas av, eller kompletteras 

med, genare vägar för att förkorta restider, eftersom en markburen kollektivtrafik inte kan 

gå fort i de täta delarna av staden.  

Stadsformens betydelse för 15-minutersstaden 

Paris är en storstad med 11 miljoner invånare där 2,2 miljoner invånare bor i innerstaden, 

och har en struktur som vuxit fram under betydligt längre tid än Göteborg. Paris 

innerstad, som har en radie om ca 4,5 -5 km, är uppbyggt av ett sammanhängande gatunät 

av olika karaktär, med både ett finmaskigt nät av smågator och ett mer grovmaskigt nät 

av gena boulevarder och esplanader som knyter ihop mer avlägsna stadsdelar genom det 

centrala Paris. Staden täcks av ett välfungerande tunnelbanesystem som gör att man 

snabbt kan ta sig mellan stadens olika delar.  

Göteborg har en helt annan struktur och täthet än Paris. Visserligen kan man i de centrala 

delarna utanför Vallgraven se influenser från Paris. I de stadsdelar som växte upp söder 

om Vallgraven under det sena 1800-talets industrialisering, binder till exempel 

Vasagatans esplanad samman kvarter i rutnätsform enligt parisisk modell. Det 

sammanhängande gatunätet utvecklades också vidare i Liljenbergs stadsplaner en bit in 

på 1900-talet, men täcker en begränsad yta. 

I övrigt skiljer sig strukturen mycket från Paris. Göteborg har istället i huvudsak tagit 

intryck av det amerikanska bilsamhället som växte fram i USA efter andra världskriget, 

starkt präglat av trädgårdsstadens funktionsseparerade ideal. I Göteborg har detta ideal 

utvecklats till en så kallad ABC-stad där vardagslivets funktioner är separerade från 

varandra och är lätt nåbara med den egna bilen eller med spårburen kollektivtrafik.  

Denna stadsform har skapat en starkt centraliserad kärna som framförallt nås på 15-

minuter med bil, men också med snabba kollektiva färdmedel i transportkorridorer. Från 

dagens relativt lilla sammanhängande innerstad nås centrum redan idag på ca 15 minuter 

med cykel – ändå är andelen cyklister liten. 

Grannskapsenheterna, som växte fram under folkhemsperioden under 1950/1960-talet, 

byggde på samma koncept som 15-minutersstaden, att just service och rekreation skulle 

finnas till buds inom 15 minuters gång- och cykelavstånd. Men det har visat sig att 

grannskapstanken fungerat väldigt olika, och att merparten av grannskapsenheterna har 

stora brister i framförallt service. De olika grannskapsenheterna och småhusområdena är 

rumsligt inbördes mycket olika, och vad som idag nås på 15-minuter till fots och med 

cykel är starkt präglat av topografi och stadsstruktur i respektive område, och hur 

grannskapsenheternas relation till övriga staden ser ut.  

Det finns dock delar av staden som redan idag har förutsättning att fungera som mindre 

15-minutersenheter. De i Översiktsplanen utpekade strategiska tyngdpunkterna fungerar t 

ex på detta vis, men så länge det mesta av stadens befintliga resurser nås med bil på 15-

minuter så är cykel för många inte det naturliga valet. Att som i Paris återföra ytor från 

biltrafik till de mer yteffektiva trafikslagen gång och cykel i ett mer integrerat gatunät än 

dagens, skulle innebära en begränsning av dagens bilprioritering och bidra till att öka 

cykelresornas attraktivitet på fler platser än idag. Studier i länder som ställer om från bil 
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till cykelresor visar också att det skapar bättre förutsättningar för de lokala näringarna, 

vilket troligen på sikt skulle kunna bidra till en minskning av dagens centrering runt 

Centralstationen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

15-minutersstaden är ett koncept som består av flera olika delar som många förutsätter en 

stad av Paris storlek. Vissa delar av konceptet bedöms möjliga att applicera även i en i 

sammanhanget mindre stad som Göteborg, men vissa delar bedöms inte vara möjliga. Vi 

ser att det övergripande syftet med 15-minutersstaden är att minska resandeberoendet 

vilket i Göteborg innebär att förändra tillgängligheten så att den regionala tillgängligheten 

sprids och den lokala tillgängligheten för gående och cyklister ökar, vilket är i enlighet 

med målet med nya översiktsplanen och de kommande fördjupningsarbetena där 

stadsformsanalyser blir ett viktigt verktyg.  

Mot bakgrund av detta föreslår stadsbyggnadskontoret att motionen avstyrks.  

Faktorer som påverkar är hur drivkrafterna för service ser ut. Här har Göteborgs form, 

och tillgängligheten med bil en avgörande betydelse, men landets lagar och ekonomiska 

system för till exempel handel och skolpolitik spelar också roll. För att kunna bryta de 

effekter som biltillgängliga handelsplatskluster ger på det lokala utbudet, eller de effekter 

som internethandeln ger, kan det behövas lagliga restriktioner som idag inte är möjliga. 

Det fria skolvalet är också snarare ett steg bort från 15-minutersstaden, där 

närhetsprincipen som tidigare funnits ligger mer i linje med denna utveckling.  

I arbetet med ny Översiktsplan och fördjupningarna har ett underlag, Indikatorer för en 

gestaltad livsmiljö, arbetats fram. Däri finns fördjupat resonemang kring sambandet 

mellan markanvändning och exploatering som pekar på hur förtätning måste samverka 

med hur man rör sig i staden för att skapa underlag för ett mer varierat utbud så att 

närheten och tillgången till service och rekreation kan öka och bli mer jämlik.  

Då idén om 15-minutersstaden ligger väl i linje med utvecklingsstrategierna i förslaget i 

ny översiktsplan förordas istället ett fördjupande arbete med stadsformsanalyser som 

verktyg för att nå utvecklingsstrategierna Nära, Sammanhållen och Robust t ex i 

kommande utbyggnadsplanering när den nya översiktsplanen är antagen. Detta kan sedan 

ligga till grund för vilka åtgärder i from av förtätning och infrastrukturåtgärder som 

behövs för att öka den lokala och regionala tillgängligheten på platser som kan bidra till 

att skapa en mer jämlik tillgång till stadens resurser och ett fungerande vardagsliv för fler. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) 
och Emmali Jansson (MP) om att utveckla 
Göteborg till en 15 minuters stad 

§ 289, 01681/21 

Beslut 
1.  Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande. 

2.  Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret 

som trafiknämndens eget yttrande.   

Handlingar 
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 1, § 289) 

Trafikkontorets yrkande från 2021-05-20 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Henrik Munck (D) yrkar bifall på trafikkontorets 

förslag.  

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall på yrkandet från (MP) och (V). 

Hans Arby (C) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och (V).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på trafikkontorets förslag och avslag på yrkandet från (MP) 

och (V).  

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

från (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-06-28 

 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

 

Trafiknämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 

 



Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande angående – Svar på remiss - Motion 
av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson 
(MP) om att utveckla Göteborg till en 15 
minuters stad
Förslag till beslut 

Att trafiknämnden bifaller motionen 

Yrkandet 
Trafikkontorets förslag till beslut innebär en tolkning att det arbete som efterfrågas i 
motionen redan pågår, kanske borde förslaget vara att motionen är besvarad? Vår 
uppfattning är att det är skillnad mellan motionens intentioner och pågående arbete för en 
“nära storstad”. En målbild om transporttid (15 minuter) blir inte bara lätt att 
kommunicera till invånarna, utan innefattar en bredare synvända för hur vi ser på de 
närliggande miljöerna, till exempel hur vi ser på småskalig handel, parkeringsplatser, 
asfalterade ytor och andra ytor som kan omvandlas till grönare, mer människo- och 
barnvänliga miljöer.  

Trafikkontoret påpekar att motionen inte tar upp frågan om arbetsplatser specifikt, vilket 
är ett medvetet val. En blandad stad, där arbetsplatser finns utspritt är önskvärt. Genom 
att det mesta av de boendes service och rekreation ska finnas inom 15 minuters gång- 
eller cykelavstånd, kommer också ett antal arbetstillfällen finnas i närområdet till 
bostäder. En stor del av arbetstillfällen finns och kommer även i framtiden att finnas inom 
arbetsmarknadsregionen, främst GR-kommunerna. Några kan ha 15 minuters gång- eller 
cykeltrafik till arbetet, men långt ifrån alla. Därför är 15- minutersstaden en 
komplettering till de kollektiva transporter och pendlingscykelstråk som kan fungera för 
denna typ av arbetspendling. Det finns mycket som tyder på att många arbetsplatser i 
större utsträckning kommer att ha ett digitalt arbetssätt, något som minskar behovet av 
daglig arbetspendling.  

Trafiknämnden 2021-06-17 protokollsbilaga 1, § 289 

Yrkande 
202-06-17

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 

Ärende nr 18 
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Yttrande över remiss av motion från Karin Pleijel (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15-
minuters stad  

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

stadsledningskontoret som trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har översänt motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson 

(MP) angående utveckling av Göteborg till en ”15-minutersstad” (KF handling 2021 nr 

34).  

15-minuters-staden innebär att staden planeras så att det mesta av service och rekreation 

finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd. Paris har börjat använda sig av 

konceptet vilket fått stor uppmärksamhet. Syftet är att främja korta resor till fots och med 

cykel, vilket leder till både restidsvinster och minskningar av biltrafikens negativa 

miljöeffekter. Motionärerna yrkar att Göteborg Stad ska utreda vad som krävs för att 

utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad, och återkomma med förslag på i vilket eller 

vilka områden konceptet skulle kunna testas, för att på sikt genomföras i hela eller delar 

av staden. 

Trafikkontoret föreslår att motionen avstyrks.  Förvaltningen delar motionärernas 

ambition att möjliggöra för fler korta gång-och cykelresor. Trafikkontoret ser även att det 

kan finnas positiva kommunikativa aspekter med 15-minuters-staden som koncept. 

Samtidigt ser trafikkontoret att staden i hög utsträckning arbetar utifrån motionärernas 

intention, bland annat inom Strategi för utbyggandsplanering, Trafikstrategi för en nära 

storstad och Översiktsplanen. I dessa strategiska dokument beskrivs tydligt ambitionen 

att skapa god tillgänglighet och fler lokala målpunkter för gående och cyklister.  

Vidare är det av vikt att poängtera att Göteborg och Paris skiljer sig mycket åt vad gäller 

befolkning, yta och tillgänglighet till olika delar av staden. I Göteborg kan man nå relativt 

stora delar av staden, samt viktiga målpunkter inom 15 minuter med cykel. Göteborg har 

många utmaningar i att öka genheten i gång- och cykelnätet där stadens topografi och de 

många barriärerna är försvårande förutsättningar. 

 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-20 

Diarienummer 01681/21 

 

Handläggare 

David Palmqvist/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031- 368 23 22 

E-post: David.Palmqvist@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Yttrandet gäller om 15- minuters-staden bör utredas eller inte. Stadens utredningsresurser 

är begränsade och bör prioriteras utifrån var de ger störts nytta. Motionärernas inriktning, 

att staden ska verka för 15-minuters-stad skiljer sig inte nämnvärt från inriktningen i 

stadens strategiska dokument, till exempel stadens Strategi för utbyggnadsplanering. 

Vilka ekonomiska konsekvenser som skulle framträda vid en implementering av 15 

minuters-staden i Göteborg är i dagsläget svårt att bedöma.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Yttrandet gäller om 15-minuters-staden bör utredas eller inte, vilket inte bedöms ha 

någon betydelse ur ett ekologiskt perspektiv.  

Vid en implementering av 15- minuters-staden finns flera aspekter i den ekologiska 

dimensionen. Den grundläggande tanken bakom 15-minuters-staden är att skapa lokala 

målpunkter och därmed möjliggöra för kortare resor för invånare i olika stadsdelar. Det 

skapar förutsättningar för att gå och cykla, vilket på sikt kan minska utsläpp och buller.  

Att erbjuda till exempel fler bostadsnära parker kan också skapa bättre förutsättningar för 

biologisk mångfald i staden. 

Bedömning ur social dimension 
Yttrandet gäller om 15-minuters-staden bör utredas eller inte vilket inte bedöms ha någon 

direkt betydelse ur ett socialt perspektiv.  

Implementering av 15-minuters-staden skulle troligen medföra positiva effekter för barn 

och äldre som till fots kan uträtta ärenden och nå parkområden för rekreation. En negativ 

effekt kan bli att delar av staden blir mer segregerade när mer fokus läggs på att 

människor ska leva större del av sitt liv i närområdet istället för att söka sig ut från det 

egna området.  

Förhållande till styrande dokument 
Innebörden av15- minuters-staden berör områden som tas upp i Översiktsplanen för 

Göteborg, Strategi för Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi för en nära storstad och 

Grönstrategin. Konceptet 15- minuters-staden går i huvudsak i linje med 

planeringsinriktningen i dessa strategiska dokument, men skiljer sig till viss del när det 

kommer till närhet mellan bostad och arbetsplatser, vilket inte nämns i motionen. 

Göteborg Stad arbetar aktivt med att få in både arbetsplatser och bostäder i flera områden 

för att på så sätt skapa en mer blandad stadsbebyggelse.   

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla 

Göteborg till en 15 minuters stad, Handling 2021 nr 34 
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Ärendet  
Trafikkontoret har fått motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) angående 

utveckling av Göteborg till en ”15-minutersstad” (KF handling 2021 nr 34) på remiss. 

Remissen kommer från stadsledningskontoret som ska yttra sig över motionen till 

kommunfullmäktige. Svar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-06-30. 

Beskrivning av ärendet 
Konceptet 15-minuters-staden är franskt och myntades för några år sedan av innovations- 

och entreprenörsskapsprofessorn Carlos Moreno vid Sorbonne i Paris. Han förespråkar en 

omorganisation av den franska huvudstadens delområden i ett nätverk av självförsörjande 

stadsdelar. Arbete, butiker, kulturliv, utbildning samt hälso- och sjukvård ska vara 

tillgängliga inom samma tid som en pendlare en gång kunde ha väntat på en 

järnvägsperrong. Konceptet har snabbt spritt sig över värden och många större städer har 

börjat arbeta efter konceptet. 

Motionärerna skriver att Göteborg skulle bli en mer trivsam, grön och hälsofrämjande 

stad att leva i om vi planerar för och bygger 15-minuters-staden med inspiration från 

Paris. 15-minuters-staden innebär att det mesta av service och rekreation finns inom 15 

minuters gång- eller cykelavstånd, till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, 

butiker, restauranger och kurs- och föreningsverksamhet. När mycket mer av det vi 

behöver ofta finns på nära håll slipper vi många resor och det har flera positiva effekter.  

15- minuters-staden kan ha positiva effekter för att uppnå målen i stadens trafikstrategi 

om större andel gång och -cykelresor. Färre bilresor kan minska luftföroreningar, 

klimatpåverkan, trafikolyckor, stress och buller.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

Göteborg Stad utreder vad som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad 

och återkommer med förslag på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på 

sikt genomföras i hela eller delar av staden. 
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Förvaltningens bedömning 
Göteborg och Paris har olika förutsättningar vad gäller tillgänglighet inom 15 minuter till 

olika delar av staden. Paris är en stad med över tio miljoner invånare i den 

sammanbyggda staden på en yta som är många gånger större än motsvarande del av 

Göteborg. Avstånd, trängsel och trafikstruktur skiljer sig markant mellan de två städerna, 

liksom möjligheten att nå målpunkter inom 15 minuter.  

På 15 minuter tar man sig cirka 4 km med cykel (med genomsnittshastighet 16 km/h) och 

cirka 1,2 km till fots (genomsnittshastighet 5 km/h). Resonemangen nedan utgår till stor 

del utifrån avståndet för cykel som blir dimensionerande. 

Med start på Gustav Adolfs torg kan man nå följande platser med 15 minuter på cykel: 

Gamlestadstorget, Sankt Sigfrids plan, Jaegerdorffsplatsen, Brunnsbo och Sannegården 

(via färjan).  

 

Figur 1 Det färgade området ger en indikation på hur långt man kan resa med cykel från Gustav Adolfs torg 

på 15 minuter. 

Exemplet ger en bild av hur stora delar av den mer centrala staden som nås inom 

cykelavstånd. Det gäller dock även andra stadsdelar där t.ex. stora delar av Torslanda når 

den service och de aktiviteter som finns i Amhult och Torslanda torg inom 15 minuter 

med cykel. Bostadsområdena i nordost har också god tillgång till de lokala torgen som 

finns i nästan varje bostadsområde vilka erbjuder ett visst serviceutbud.  
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Figur 2 Det färgade området ger en indikation på hur långt man kan resa med cykel från Torslanda torg på 

15 minuter. 

 

Figur 3 Det färgade området ger en indikation på hur långt man kan resa med cykel från Angered centrum 

på 15 minuter. 

I de tre exemplen som visas ovan framgår det tydligt att det är möjligt att nå relativt stora 

geografiska områden inom 15 minuter med cykel. Den kvarstående frågan blir då om 

dessa områden har ett fullödigt utbud av service och verksamheter för att tillgodose 

invånarnas behov. Stadskärnan är den plats i Göteborg som erbjuder det största utbudet 

av arbetsplatser, nöjen och service.  

Trafikkontoret har tagit fram en förstudie för att studera olika tillgänglighetsmått1 som 

färdigställts under 2021. Inom förstudien har exempel på hur ett viktat mått på 

 
1 Förstudie tillgänglighetsmått (Trivector på uppdrag av trafikkontoret, år 2021) 
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tillgänglighet kan se ut. Förstudien har definierat fem olika målpunktskategorier, arbete 

och skola, service och handel, kultur och föreningsliv, rekreation samt transport. Dessa 

målpunktskategorier speglar de kategorier som 15-minutersstaden pekar på med undantag 

för arbete och transport. Tillgängligheten beskrivs för samtliga transportmedel.  

Motivet med förstudien är att trafikkontoret ska kunna applicera metoden och det 

sammanvägda tillgänglighetsmåttet för att få en uppfattning av hur tillgängligheten ser ut 

i olika delar av staden, och kunna arbeta vidare utifrån den kunskapen. Förstudien ger inte 

ett fullständigt svar på tillgängligheten, men är ett exempel på hur trafikkontoret redan 

idag arbetar med tillgänglighetsfrågan.  

I motionen tas inte arbetsplatser upp i raden av exempel på målpunkter som ska kunna 

nås inom 15 minuter. Sett till resebehovet är fördelningen mellan arbetsresor och övriga 

resor intressant i sammanhanget där arbetsresor är en betydande del av de resor som 

invånarna gör.   

Västra Götalandsregionen tog under 2018 fram en rapport som heter Gå! Cykla! Elcykla! 

– En studie om potentialen i ett ökat hållbart resande, 2016. Där beräknades att omkring 

21 % av de boende i Göteborg kan nå sin arbetsplats med cykel inom 15 minuter och 45 

% inom 30 minuter. Det är alltså ca 20 % som idag kan cykla mellan sin arbetsplats och 

sitt hem på mindre än 15 minuter. Göteborg Stads ambition är att arbeta mer aktivt med 

att bygga områden med en blandning av bostäder och verksamheter, för att öka andelen 

som kan nå sin arbetsplats till fots eller med cykel. Trafikkontoret bedömer emellertid att 

möjligheten att genom bebyggelseplanering skapa fler korta resor mellan bostad och 

arbete är relativt begränsade, inte minst mot bakgrund av de stora verksamhetsområden 

som finns i staden, och det stora antalet arbetsplatser som vill lokalisera sig i centrala 

Göteborg.   

Avståndet är en av de viktigaste faktorerna vid valet att resa med cykel. Omkring 90 % av 

cykelresorna i Göteborg är kortare än 9 km och cirka 60 % är kortare än 4 km, och alltså 

omfattas av 15-minuters-staden. Staden arbetar med att fler resor ska kunna göras inom 

ett kortare avstånd och där kan stadsplaneringen på sikt spela en viktig roll. Värt att lyfta 

för Göteborgs del är också de många barriärer som tvingar cyklister och fotgängare till 

långa omvägar. Trafikkontoret planerar, och har byggt, ett antal nya kopplingar över 

befintliga barriärer de senaste tio åren, vilket minskar fotgängare och cyklisters avstånd 

till målpunkter. Barriäröverbryggande åtgärder att lyfta fram är bland annat bättre 

cykelförutsättningar på nya Hisingsbron samt gång- och cykelbron vid Lindholmen och 

Inlandsgatan över Lundbyleden. Vidare pågår planering för fler broar med bland annat en 

ny gång- och cykelbro över älven och en sociodukt över Lundbyleden vid Frihamnen. 

Göteborg har också en utmanande topografi där bebyggelsen till stor del är lokaliserad i 

dalgångarna mellan berg. De infrastrukturella kopplingarna tvärs dalgångarna är relativt 

få, vilket medföra att genheten mellan många områden och stadsdelar i Göteborg är låg.  

Förhållande till stadens befintliga planeringsinriktning 

Göteborgs stads utbyggnadsstrategi, Strategi för utbyggnadsplanering 2035, bygger på att 

staden ska fokusera utbyggnaden kring utpekade tyngdpunkter för att skapa en högre 

täthet, vilket i sin tur skapar underlag för verksamheter och service, och skapar 

förutsättningar för trafikering av kapacitetsstark kollektivtrafik.  Utbyggnadsstrategin 

beskriver att staden ska kraftsamla kring tyngdpunkterna för att uppnå: 
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• en promenad- och cykelvänlig stad som minskar behovet av transporter  

• en högre täthet av boende/ arbetande så att bättre förutsättningar för handel och 

service skapas  

• ett bättre utnyttjande av stadens resurser  

• en sammanhållen stad som stöttar tyngdpunkternas funktioner. 

Utbyggnadsplanering är framtagen tillsammans med Trafikstrategi för en nära storstad 

där strategin för resor är att ”stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens 

tyngdpunkter”. 

I stadens Grönstrategi står beskrivet att parker ska finnas inom 300 meter från bostad, 

arbetsplats och skolor. De bostadsnära parkerna och naturområdena har stor betydelse för 

bland annat barn och äldre som rör sig nära sin bostad. 

Trafikkontoret arbetar också med att skapa god tillgänglighet genom kollektivtrafik, 

bland annat inom Målbild koll 2035, där det finns ett restidsmål som säger att det mellan 

två olika tyngdpunkter ska ta högst 30 minuter med kollektivtrafik, och att restiden från 

tyngdpunkter till city ska vara högst 15 minuter. Dessa restidsmål är redan uppfyllda i 

många relationer medan det är en bit kvar i andra. Kollektivtrafik ingår inte i konceptet 

15- minuters-staden men den relativt väl utbyggda kollektivtrafiken i Göteborg möjliggör 

ändå att medborgarna enkelt och effektivt kan nå stora delar av staden. 

Trafikkontorets samlade bedömning 

Trafikkontoret är i grunden positivt till en inriktning som möjliggör för en enklare vardag 

med korta resor till fots eller cykel. Trafikkontoret ser också att det kan finnas ett värde i 

att fokusera än mer på möjligheten att gå och cykla inom olika områden och stadsdelar i 

staden, då fokus under en tid varit att förbättra pendling in och ut från stadskärnan. 

Konceptet kan också vara aktuellt i ett fortsatt arbete med utbyggnad i ytterstaden, där 

exploateringen i stora delar sker i områden som saknar service och handel inom gång- 

och cykelavstånd.  

Trafikkontoret bedömer emellertid att förvaltningen, och staden som helhet, redan idag 

arbetar i enlighet med motionens inriktning. Vidare har förvaltningen ett något vidare 

perspektiv där även tillgänglighet till arbetsplatser och förbättrad restid för kollektivtrafik 

ingår.  

Begreppet 15- minuters-staden har snabbt spridits över städer i värden vilket visar på 

konceptets kommunikativa kraft. Trafikkontoret är öppna för att det även för Göteborgs 

del skulle kunna ha ett kommunikativt värde.  

 

 

Jenny Adler 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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§ 149 Dnr 2021-4922  
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Karin Pleijel 
(MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till 
en 15-minuters-stad, SLK 0517/21 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss om motion av Karin Pleijel (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15-minuters stad. 

2. Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-03 med bilaga. 

Yrkanden 
Helena Norin (MP) yrkar att miljö- och klimatnämnden tillstyrker motionen. 

Peter Danielsson (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkandena från Helena Norin och Peter Danielsson och 
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till förvaltningens förslag, ”Nej” för bifall 
till yrkandet från Helena Norin. 

Följande röstar ja: Gustaf Göthberg (M), Roshan Yigit (S), Peter Danielsson (D), Ellen 
Österberg (L), Conny Källström (S), Ulrika Asztély Nilsson (D), Tony Liljendahl (SD) 
och Emmyly Bönfors Jansson (C). 

Följande röstar nej: Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin (MP) och Lena Hammarström 
(V). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 8 röster mot 3 att avslå yrkandet från Helena 
Norin. 

  

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-06-15 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 
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forts. § 149 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från MP och V antecknar följande till protokollet: 
Miljöförvaltningen tolkar motionen som att det arbete som efterfrågas i motionen redan 
pågår. Vår uppfattning är att det är skillnad mellan motionens intentioner och pågående 
arbete för en “nära storstad”. En målbild om transporttid (15 minuter) är lätt att 
kommunicera till invånarna och torde upplevas positivt. Genom att bejaka detta visar vi 
också att vi värnar småskalig handel, grannskap och mer människo- och barnvänliga 
gröna miljöer på nära håll. Vi hoppas också att 15-minutersstaden leder till större trygghet 
när grannar känner varandra och tar mer ansvar för en trevlig närmiljö. 

Vi vill samtidigt betona att vi ser det som positivt att tjänsteutlåtandet tar upp att 
”Miljöförvaltningen är positiv till att ge Förvaltnings AB Göteborgslokaler ett än 
tydligare uppdrag att ytterligare stärka de lokala torgen med avseende på kommunal och 
kommersiell service. Det ska vara nära till förskola/skola, affär, bibliotek, apotek, parker 
med mera. Detta behöver ske tillsammans med trafikkontoret så att de kan förstärka den 
lokala infrastrukturen avseende gång och cykelvägar.” 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-06-18 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-06-21. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) 
om att utveckla Göteborg till en 15-minuters-
stad, SLK 0517/21 

Förslag till beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss om motion av Karin Plejel (MP) och 

Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad. 

2. Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen. 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att Göteborg planerar för och bygger 15-minuters-staden med 

inspiration från Paris. 15-minuters-staden innebär att det mesta av service och rekreation 

finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd. Motionärerna tar även avstamp i 

erfarenheterna från coronapandemin, då många under en lång tid främst rört sig i sitt 

närområde och därigenom både upptäckt och förstått vikten av en fungerande närmiljö 

och även hur snabbt beteende och vardagsrutiner kan förändras. Motionärerna pekar även 

på att distansarbete har fått ett uppsving under pandemin, och fortsatt kan underlättas 

genom utspridda välutrustade distansarbetsplatser. 

Efter pandemin vill motionärerna se en grön återhämtning där Göteborg på sikt 

omvandlas i riktning mot 15-minuters-staden. De vill inleda arbetet mot 15-minuters-

staden genom att utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att genomföra. 

Motionärerna ger förslag på områden som Backa, Tynnered, Gamlestan eller 

Biskopsgården. 

I Göteborg hanteras redan mycket av de utmaningar som 15-minuters-staden ska lösa i 

bland annat Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, i kommande 

översiktsplan för Göteborg, i Göteborg 2035 trafikstrategi för en nära storstad, i 

cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 och i planeringsstödet för gångvänligt 

Göteborg. Det är oklart vad konceptet tillför i relation till redan existerande mål och 

strategier. Använder staden de redan fastslagna styrdokumenten i stadsplaneringen finns 

förutsättningar att nå de mål som finns i konceptet 15-minuters-staden. 

Miljöförvaltningen rekommenderar därför nämnden att avstyrka motionen. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningens synpunkter ur ekologisk dimension utvecklas under rubriken 

Förvaltningens bedömning. 

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

Bilaga 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 

15 minuters stad, Kommunfullmäktige, Handling 2021 nr 34  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har översänt motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) 

om att planera för en 15-minuters-stad med inspiration från Paris till miljö- och 

klimatnämnden för yttrande senast den 30 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Historiskt sett är en stor del av Göteborgs stadsplanering och lokala torg uppbyggda med 

principerna för ABC-staden som inspiration. ABC-stad, Arbete, Bostad, Centrum är ett 

(främst historiskt) begrepp inom svensk stadsplanering, med vilket menades anläggandet 

av samlad bebyggelse där folk inom korta avstånd skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång 

till butiker, samhällsservice med mera.   

Under stadsplaneringen i Göteborg (50-60 talet) sågs bilen som det huvudsakliga 

kommunikationssättet mellan stadsdelar. Det resulterade i dagens storskaliga vägnät med 

leder som länkar ihop staden. De lokala torgen har sedan dess till stor del försvagats och 

förlorat sin tänkta attraktionskraft då stadsplaneringen under lång tid lett till en succesiv 

utbyggnad av externa köpcenter som förstärkt bilberoendet.  

De negativa effekterna av den ökande massbilismen har över tid blivit tydligare med 

större ytanspråk för trafikinfrastruktur, som även skapat fysiska barriärer i staden. 

Ytterligare konsekvenser av trafiken är buller och luftföroreningar med negativa effekter 

på medborgarnas hälsa.  

Idag beskrivs ambitionen i Göteborgs Stads stadsplanering med ledorden nära, 

sammanhållen och robust. Bland annat ska staden byggas samman genom förtätning i 

centrum och ett förstärkt byggande i mellanstaden, för en mer flerkärnig stadsstruktur. 

Mobiliteten ska utvecklas med bättre kollektivtransporter, bättre förutsättningar för cykel 

och gångtrafikanter och ett minskat beroende av bilen som transportmedel. Detta uttrycks 

tydligt i den kommande översiktsplanen för Göteborg1 som nu är på remiss. 

Exempelvis under Mobilitet och infrastruktur i kommande Översiktsplan för Göteborg, 

står bland annat följande:  

” Utvecklingen inom transportsektorn går snabbt. Både mot fossilfria bränslen för att 

minska utsläpp och mot självkörande fordon för att öka trafiksäkerheten. Övergången till 

nya bränslen löser dock inte trängseln eller den ökade konkurrensen om plats i den täta 

staden. Hur stor plats resorna tar och hur effektivt vi använder den infrastruktur vi redan 

har är därför avgörande när staden växer. Hur trafiksystemet används behöver förändras 

och en förutsättning för detta är en mer flerkärnig struktur som bidrar till en nära stad.” 

”Översiktsplanens strategi om en flerkärnig struktur innebär att fler kan klara att resa utan 

bil med fler vardagliga mål inom gång- och cykelavstånd. För resor över längre avstånd 

ska gena cykelstråk och en utvecklad kollektivtrafik skapa förutsättningar för hållbara 

resor, vilket är avgörande för att klara stadens tillväxt. Trafiksystemet behöver vara 

robust, tillförlitligt och flexibelt inför framtida förändringar.” 

 
1 Förslag till ny översiktsplan för Göteborg 

https://oversiktsplan.goteborg.se/
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I Göteborgs trafikstrategi2 står bland annat: 

”Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra vardagliga funktioner 

(samhällsplanering). Förbättrade möjligheter att hantera vardagsärenden hemma eller i 

närmiljön minskar behovet av att resa, och att resa långt, samtidigt som vi får en tryggare 

och mer levande närmiljö. Trafikplaneringens viktigaste bidrag är att prioritera fotgängare 

och cyklister i den lokala miljön.” 

I den kommande fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg3 står det: 

”I centrala Göteborg görs en stor andel av resorna till fots eller med cykel. Både 

fotgängare och cyklister är beroende av att avstånden är relativt korta. Bland cyklister står 

resor kortare än 5 km för 70 % av alla cykelresor medan det typiska ärendet till fots nås 

inom 1,6 km. Centrala Göteborg erbjuder en stor potential för dessa resor då många 

ärenden nås inom det avståndet. Denna potential behöver tas till vara då resor till fots 

eller med cykel är det kraftfullaste verktyget för att klara av ett ökat resande utan att 

negativa effekter förstärks så som trängsel, buller och luftmiljöproblematik.” 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-20304 står bland annat under 

Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter:   

”Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i 

Göteborg, efter raffinaderierna. Göteborg har som storstad större möjligheter till en högre 

andel gång och cykel samt kollektivtrafik, liksom till effektivare godstransporter, än 

Sverige som helhet. Delmålet för trafikens utsläpp är därför satt högre än motsvarande 

nationella mål. Delmålet innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med 

minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska 

minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. Mellan 2010 och 2017 har utsläppen 

av växthusgaser från transporter i Göteborg minskat med 5,4 procent. För att nå delmålet 

krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik, och av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.”  

Och under En miljö för hälsa och välbefinnande: 

”I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av 

luftföroreningar och höga bullernivåer där människor vistas. För att göteborgarna ska få 

en hälsosam livsmiljö krävs det att vägtrafiken minskar, och att gång, cykel samt 

kollektivtrafik prioriteras i stadens planering och förvaltning.” 

Vidare finns i Grönstrategi för en tät och grön stad5, Cykelprogram för en nära storstad 

2015-20256 och Planeringsstödet för Gångvänligt Göteborg7 många liknande 

formuleringar och förslag på åtgärder som är jämförbara med målbilden i motionen för 

15-minuters-staden.  

 
2 Göteborgs trafikstrategi 
3 Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg  
4 Göteborgs Stads miljö och klimatprogram 2021-2030 
5 Grönstrategi för en tät och grön stad 
6 Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 
7 Planeringsstödet för Gångvänligt Göteborg 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632721910499
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0609/16
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a202041764347436
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632615153237
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.090ff615-c219-4a4c-a98d-f9f690ea1e64
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201812083425392
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Förvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till intentionen i motionen.  

Miljöförvaltningen bedömer dock att motionen ska avstyrkas eftersom det är oklart vad 

konceptet 15-minuters-staden tillför i relation till redan existerande mål och strategier i 

Göteborgs Stad. Använder staden de redan fastslagna styrdokumenten i stadsplaneringen 

fullt ut, nås de mål som finns i konceptet 15-minuters-staden. 

Förvaltningen bedömer att jämförelsen med Paris blir missvisande, då Göteborg har andra 

förutsättningar. Paris försöker lösa sina storskaliga problem i centrala staden med 15-

minuters-staden som ledstjärna. Problemen handlar om dålig luft, höga bullernivåer, stor 

intensitet av biltrafik och avsaknad av gröna miljöer för rekreation. I Göteborg hanteras 

motsvarande utmaningar i miljö- och klimatprogrammet, stadens kommande 

översiktsplan och fördjupade översiktsplaner, trafikstrategin, grönstrategin, handlingsplan 

för cykel och i planeringsstödet för gångvänligt Göteborg. Förvaltningen är därför 

tveksam till vad konceptet 15-minuters-staden skulle tillföra Göteborgs stadsplanering. 

Stora delar av Göteborg är redan idag en 15-minuters-stad utifrån perspektivet att det 

mesta av handel, service, kultur med mera nås med en 15 minuters cykeltur.  

Förvaltningen rekommenderar att om kommunfullmäktige ändå beslutar att 15-minuters-

staden ska utredas bör utredningen fokusera på vad som saknas i den nuvarande 

stadsplaneringen; det vill säga vad som inte redan beskrivs i befintliga 

planer/program/strategier för att 15-minuters-staden skulle kunna bli verklighet.  

Erfarenheterna av de ändrade vanorna under pandemin, som gjort att många kunnat arbeta 

hemifrån, stödjer en planering där väl valda platser skulle kunna ge medborgarna 

möjlighet till distansarbetsplatser utanför hemmet men ändå i sin närmiljö. Kanske kan de 

lokala biblioteken utnyttjas till att utveckla den tjänsten.  

Huvuddelen av den arbetande befolkningen har dock inte arbeten som kan utföras på 

distans. Stora grupper inom vård, handel, producerande företag, verkstäder, trafikservice 

etcetera är fortsättningsvis beroende av en fysisk förflyttning till sin arbetsplats. För att få 

till stånd ett mer transporteffektivt samhälle krävs satsningar som gynnar kollektiva 

lösningar samt cykel och gång8.  

I motionen föreslås att 15-minuters-staden kan testas i något område, som till exempel 

Backa, Tynnered, Gamlestan eller Biskopsgården. 

I Backa, Tynnered och Gamlestaden pågår idag stora stadsomvandlingar där nuvarande 

översiktsplan, trafikstrategi, grönstrategi etcetera varit underlag för planeringen. 

Förvaltningen bedömer att man där försöker uppnå många av de kvalitéer som 15-

minuters-staden eftersträvar. Även i Biskopsgården pågår olika stadsutvecklingsprojekt 

med fokus på att stärka torgets kvalitéer, cykel och gånginfrastruktur. Om specifika 

områden ska pekas ut borde utgångspunkten snarare vara områden som har det största 

bilberoendet, som vidsträckta villaområden eller perifera bostadsenklaver. Vad kan staden 

göra där för att minska bilberoendet genom att skapa närhet? 

Förvaltningen rekommenderar att innan staden går vidare med en eventuell test utreder;  

 
8 Klimatpolitiska rådets rapport 2019 

https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2019/09/kprrapport190426.pdf
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• Vilka specifika effekter ska uppnås med 15-minuters-staden som inte ryms i redan 

fastslagna program/planer/strategier?  

• Vilka mentala/fysiska barriärer finns idag för att staden inte redan är där?  

• Om en plats/område ska väljas ut för test? Vad ska testas och vad ska mätas?  

Miljöförvaltningen är positiv till att ge Förvaltnings AB Göteborgslokaler ett än tydligare 

uppdrag att ytterligare stärka de lokala torgen med avseende på kommunal och 

kommersiell service. Det ska vara nära till förskola/skola, affär, bibliotek, apotek, parker 

med mera. Detta behöver ske tillsammans med trafikkontoret så att de kan förstärka den 

lokala infrastrukturen avseende gång och cykelvägar. 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-21 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) 
om att utveckla Göteborg till en 15 minuters 
stad 

§ 131, 0327/21 
  

Beslut 
1. Park- och naturnämnden tillstyrker ”motion om att utveckla Göteborg till en 15 

minuters stad” och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart. 

Björn Tidland (SD) deltar inte i besluten. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-06-22 

Vid protokollet 

 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Sekreterare 

Anders Grönberg 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) 
om att utveckla Göteborg till en 15 minuters 
stad 

Förslag till beslut 
Park- och naturnämnden tillstyrker ”motion om att utveckla Göteborg till en 15 minuters 

stad” och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller en motion om att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad med 

inspiration från Paris. I 15-minuters-staden ska det mesta av service och rekreation finnas 

inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från människors bostad, behovet av resor i 

vardagen ska således minska. Biltrafiken ska minska till förmån för bättre gång- och 

cykelmöjligheter, mer grönska och ett enklare vardagsliv.  

Förvaltningen tillstyrker motionen och bedömer att förslaget går i linje med de mål och 

inriktningar som park- och naturnämnden arbetar efter idag. Förslaget stämmer också 

överens med arbetet inom Jämlik Stad och pågående arbete med ny översiktsplan. 

Förvaltningen ser det som särskilt viktigt att utreda hur göteborgarna kan få jämlik 

tillgång till rekreation och service i sina bostadsområden. Andra viktiga frågor är hur 

lokala servicekluster kan skapas som är konkurrenskraftiga med mer långväga 

målpunkter vad det gäller gestaltning, kvalitet och serviceutbud.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt konceptet för 15-minuters-staden ska stadens invånare kunna nå ett grönområde 

inom 15 minuter från bostaden. Detta går i linje med målet i stadens Grönstrategi som 

säger att alla göteborgare ska ha 15 minuters gångavstånd till närmsta stadsdelspark. 

Således arbetar redan park- och naturnämnden för att uppnå den täthet i grönstruktur som 

motionen innebär. Motionen föreslår också att andelen grönska i staden ska öka generellt 

vilket kan innebära ökade kostnader i form av skötsel och anläggning för nämnden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I motionen skrivs att innebörden av 15-minuters-staden är att det mesta av 

vardagsbehoven av service och rekreation ska finnas inom 15 minuters gång- eller 

cykelavstånd. 15-minuters-stad som koncept går ut på att minska resandet med 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-13 

Diarienummer 0327/21 

 

Handläggare 

Sara Linder 

Telefon: 031 – 365 59 86 

E-post: sara.linder@ponf.goteborg.se 
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framförallt bil och öka andelen grönska i staden. Dessa åtgärder är positiva ur ett 

ekologiskt perspektiv då det sannolikt medför minskade luft- och bullerföroreningar samt 

kan öka tillgången till ekosystemtjänster i staden liksom ekologisk mångfald.  

Det ekologiska målet i stadens Grönstrategi är att Göteborg ska vara en tät och grön stad 

med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara. Genom att öka 

andelen grönska i staden kan nya gröna stråk och korridorer bidra till att binda samman 

stadens grönska vilket är gynnsamt för spridning av djur och växter. Andra positiva 

effekter kan vara bättre förutsättningar för att omhänderta dagvatten och mer vegetation 

som reglerar stadens klimat.    

Bedömning ur social dimension 
Det sociala målet i stadens Grönstrategi är att Göteborg ska vara en tät och grön stad där 

de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Vidare skrivs att det är 

viktigt att ha en god spridning av parker och naturområden över hela staden så att 

närheten till dem blir god för alla invånare. Detta överensstämmer med inriktningen i 

motionen.  

I Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i livsvillkor i Göteborg beskrivs Göteborg som en 

stad med påtaglig boendesegregation. I rapporten skrivs att den närmaste miljön kring 

bostaden och de platser som människor vistas på i sitt vardagsliv har betydelse för 

jämlikhet och sammanhållning i stadens bostadsområden. Därigenom har det också 

betydelse för hur hälsan och tilliten ser ut och fördelas i befolkningen. I rapporten skrivs 

att forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan det gröna i bebyggelsen och ett 

gott socialt klimat i samhället. Det sociala livet i grönområden kan bidra till att öka 

tilliten mellan människor, minska rädsla och konflikter i samhället samt stärka känslan av 

samhörighet. Park- och naturområden är särskilt viktiga för att barn och ungdomar ska ha 

möjlighet att interagera med sina jämnåriga och utvecklas socialt. Grönområden främjar 

också både den fysiska och psykiska hälsan. Ur jämlikhetssynpunkt är därför en jämn 

spridning av parker och naturområden över hela staden betydelsefullt. 

Jämlikhetsrapporten lyfter även att närhet och tillgänglighet i staden är av stor vikt för en 

jämlik och sammanhållen stad. Det handlar om att organisera stadsmiljön så att det mesta 

som behövs för att klara vardagen finns nära, vilket alltså går i linje med inriktningen i 

15-minuters-staden. Därtill skrivs att det är viktigt att kvaliteten också är likvärdig. De 

flesta människor efterfrågar liknande grundläggande kvaliteter i närmiljön: det ska vara 

lätt att ta sig till vardagsmålpunkter, stadsmiljön ska vara trevlig och trygg och det ska 

finnas rekreation nära. I många fall är tillgången på kvaliteter och resurser lägre i 

socioekonomiskt svagare områden. Det kan till exempel handla om service och offentliga 

rum, men också arbetsplatser och kollektivtrafik. Ska Göteborg utvecklas till en 15-

minuters-stad behöver således jämlikhetsperspektivet noga beaktas. Om staden kan 

erbjuda likvärdig kvalitet och service samt hur det kan säkerställas behöver utredas.   

  



 

 

Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen – tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

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

av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 

minuters stad. Yttrandet ska lämnas senast 2021-06-30. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller en motion om att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad med 

inspiration från Paris. I 15-minuters-staden ska det mesta av service och rekreation finnas 

inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från människors bostad, behovet av resor i 

vardagen ska således minska. Exempel på vilka målpunkter som avses är förskola, skola, 

grönområde, kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- och föreningsverksamhet. 

Syftet med 15-minuters-staden är att göra fysiska förändringar i staden såsom minskad 

yta för biltrafik till förmån för gång- och cykeltrafik samt grönska och torgytor. Detta ska 

skapa positiva effekter för människors hälsa i form av minskad stress, en mer hälsosam 

livsrytm och bättre förutsättningar för att skapa social sammanhållning i stadens 

bostadsområden. Konceptet ska även ha positiva effekter vad det gäller minskade luft- 

och bullerförorenringar från biltrafik och ökad förmåga att hantera skyfall när andelen 

grönytor i staden ökar.  

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Enligt Göteborgs gällande översiktsplan ska Göteborg vara en tät och blandad stad. 

Genom det vill staden minska bilberoendet, möjliggöra nyttjande av befintlig 

infrastruktur samt skapa större närhet till arbete, kultur och service. Översiktsplanen är 

tydlig med att stadens kärna ska förstärkas samt att kollektivtrafiken ska byggas ut för att 

lättare kunna förflytta sig i staden.  

I den nya översiktsplanen för Göteborg, som ännu ej är antagen, är inriktningen att 

Göteborg ska bli en nära, sammanhållen och robust stad. En central målsättning är att 

invånarna ska ha jämlik tillgång till stadens resurser såsom service, arbetsplatser och 

kultur. En nära stad definieras bland annat som korta avstånd mellan människor och de 

funktioner som behövs i vardagslivet för att minska behovet av att resa samt göra det 

lättare att klara vardagen genom att gå och cykla. Vidare skrivs att det krävs ett blandat 

utbud på lokal nivå och ofta en högre koncentration av människor för att uppnå detta. 

Staden ska på så sätt utvecklas mot en mer flerkärnig struktur.   

Motionens förslag om att testa konceptet 15-minuters-stad i valda delar av Göteborg kan 

sägas delvis gå i linje med inriktningen i gällande översiktsplan. Framförallt vad det 

gäller funktionsblandning och täthet. Att införliva konceptet 15-minuters-stad skulle dock 

innebära ett större fokus på utveckling kring de lokala kärnorna ute i bostadsområdena 

och flytta fokus från att snabbt kunna förflytta sig i staden till att enkelt kunna nå 

målpunkter i sitt bostadsområde. Den nya, ännu ej antagna, översiktsplanen kan sägas gå 

än mer i linje med konceptet för 15-minuters-staden. 

Förvaltningens bedömning 
Park- och naturförvaltningen tillstyrker motionen och anser att det är möjligt att pröva hur 

konceptet för 15-minuter-staden kan fungera i en Göteborgskontext. En viktig del i 

arbetet är att pröva hur en mer jämlik tillgång till kvalitativa, hälsosamma offentliga 

miljöer kan skapas.  
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En målsättning inom stadens Grönstrategi är att alla göteborgare ska ha maximalt 300 

meter till närmsta bostadsnära park, vilket motsvarar en promenad på cirka fem minuter. 

På 15 minuters gångavstånd ska enligt Grönstrategin närmsta stadsdelspark finnas. På så 

sätt arbetar staden redan för att alla göteborgare ska ha närhet till grönska och rekreation, 

vilket går i linje med intentionerna i 15-minuters-staden. Likaså överensstämmer 

konceptet i 15-minuters-staden med både det ekologiska och sociala målet i 

Grönstrategin.   

Att skapa en jämlik fördelning av nödvändiga vardagsfunktioner är något som belysts 

inom arbetet med Jämlik Stad. För att motverka segregation och utanförskap bör staden 

sträva efter att skapa mer jämlik tillgång till vardagsfunktioner i stadens bostadsområden, 

en strävan som går i linje med motionen.  

Planeringsinriktning 

Göteborg är en relativt gles stad. Det kan vara en försvårande faktor för att testa 

konceptet 15-minuters-stad. För att förverkliga 15-minuters-staden behöver invånarna ha 

tillgång till någon form av lokalt centrum där nödvändig service finns. Så är redan fallet 

för många göteborgare som antingen bor i stadens centrala och servicetäta delar eller har 

ett rikare utbud av service i sin närhet, exempelvis ett lokalt torg. I andra delar av staden, 

särskilt vissa av stadens yttre delar, saknas ett lokalt centrum inom 15 minuter och det 

finns heller inte tydliga förutsättningar för att tillskapa ett sådant. I dessa delar av staden 

skulle 15-minuterskonceptet vara svårt att realisera.  

Gestaltning och utformning blir viktigt i 15-minuters-staden där det lokala centrumet 

måste kännas attraktivt och inbjudande för att locka den lokala befolkningen samt skapa 

trivsel. Den nya översiktsplanen pekar ut tyngdpunkter i staden där lokala centrum finns 

eller kan utvecklas. En stor utmaning är dock att skapa attraktivitet i utbud och 

utformning som gör dem konkurrenskraftiga med mer långväga servicekluster. För att 

Göteborg ska kunna bli en 15-minuters-stad behöver staden arbeta fram en strategi för hur 

de lokala centrumbildningarna kan stöttas samt hur lokala centrum kan utvecklas i 

samklang med en ökad digitalisering.  

Ambitionen i flera av stadens styrande dokument är att Göteborg ska vara en blandad 

stad. Dock finns och uppstår kluster av en viss typ av verksamhet i delar av staden. 

Exempel på detta är universitet- och högskoleverksamhet i Johanneberg och Lorensberg 

eller det så kallade Evenemangsområdet kring Skånegatan. Sådana verksamhetkluster kan 

inte sägas helt gå i linje med konceptet för 15-minuter-stad och visar på en annan typ av 

viljeinriktning. För att även placeringen av dessa verksamheter ska gå i linje med 15-

minutersstaden är en jämn spridning av målpunkter och icke störande verksamheter över 

hela staden önskvärt.  

 

 

Pernilla Hellström 

 

Enhetschef 

Linda Nygren 

 

Direktör 
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Tid: kl. 08:30 – 12:00 Plats: Teamsmöte  

Ajournering: 09:40-09:45, 11:50-11:00 

Ledamöter 

Kjell Björkqvist (L) ordförande 

Stefan Svensson (M) 1:e vice ordförande 

Roger Höög (V) 2:e vice ordförande  

Jan Jörnmark (D) ledamot  

Martin Nilsson (MP) ledamot  

Bernt Sabel (S) ledamot  

Erik Woxlin (KD) ledamot (nv. §§ 1-10) 

Tamara Nesic (S) ledamot  

 

Tjänstgörande suppleanter 

Johannes Hulter suppleant 

Daniel Augustsson (C) suppleant (tjg. §§ 11-16) 

 

Suppleanter 

Jeta Ibishi (M)  suppleant  

Johan Svensson (V) suppleant (nv. §§ 1-10) 

Tove Krabo (D) suppleant 

Daniel Augustsson (C) suppleant  

Gunnar Ekeroth (MP) suppleant  

 

Arbetstagarrepresentanter 

Simon Kappelmark LO 

Niclas Blomnell  LO 

Per-Åke Westlund  LO 

Annika Berndtsson  PTK  

Göran Helgegren PTK  

 

Övriga 

Terje Johansson VD 

Lena Hagenfeldt  VD-assistent 

Anna-Karin Trixe stabschef  

Lars Just  ekonomichef 

Charlotte Horgby landskapsarkitekt, § 8 

Dan Sandén   teknisk chef, § 11 

Staffan Claesson  strateg stadsutveckling, § 11 

Mohamed Hama Ali chefsjurist 

 

Ej Närvarande: 

Amalia Rud Pedersén (S) ledamot 

Niklas Nordell  PTK 

Förvaltnings AB Framtiden  
  

Protokoll (5)  

Fört vid extra styrelsesammanträde 

Sammanträdesdatum: 2021-06-02 
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Underskrifter 

  

 

Sekreterare 

 

Mohamed Hama Ali 

 

 

Ordförande 

 

Kjell Björkqvist 

 

            Justerande 

 

             Roger Höög 
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§ 9 

Remisser 

 

c. Remiss – Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson 

(MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad 

 

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 

Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad (Dnr:0517/21), i 

enlighet med utsänd handling. 

Beslut 

Styrelsen beslutar att besvara motionen om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad 

med de synpunkter som framgår av bolagets remissvar.  
 



 

 

Förvaltnings AB Framtiden 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 
Emmali Jansson (MP) om att utveckla 
Göteborg till en 15 minuters stad 
(Dnr:0517/21) 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden: 
1. Att besvara motionen om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad med de 

synpunkter som framgår av bolagets remissvar. 

 

Ärendet 

Förvaltnings AB Framtiden har ombetts att yttra sig över en motion av Karin Pleijel (MP) 

och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15-minuters stad. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger Göteborgs Stad i uppdrag att utreda 

vad som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad och återkomma med 

förslag på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på sikt genomföras i hela 

eller delar av staden. 

Motionärerna vill efter coronapandemin se en grön återhämtning där Göteborg på sikt 

omvandlas i riktning mot 15-minuters-staden. De vill inleda arbetet mot 15-minuters-

staden genom att utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att genomföra. 

De föreslår att det kan testas i något område som till exempel Backa, Tynnered, 

Gamlestan eller Biskopsgården. 

Framtiden gör bedömningen att flera av de delar som ingår i konceptet 15-minutersstaden 

ligger i linje med bolagets uppdrag, mål och strategiska inriktningar. 

Yttrandet ska vara Stadsledningskontoret tillhanda 2021-06-30. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Framtidens bedömning är att inriktningarna i 15-minutersstaden om ökad förtätning för 

att få mer stadsliknande områden och för att bygga ihop staden kan möjliggöra och bidra 

till lägre totala produktionskostnader genom minskade kostnader för infrastruktur och 

parkering, förutsatt att ambitionerna med en 15-minuters stad inte bidrar till högre 

kostnadsökningar på andra sätt. 

Styrelsehandling nr. 9c 

Utfärdat 2021-06-02 

Diarienummer: 2021–0146 

Handläggare 

Anna Staxäng  

Telefon: 031-773 7552 

E-post: anna.staxang@framtiden.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Framtidens bedömning är att en tätare och mer nära stad ökar möjligheterna till hållbara 

mobilitetsmönster och därmed kan bidra till ett minskat bilåkande, minskade 

klimatutsläpp, lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet.  

Bedömning ur social dimension 
Bolagets bedömning är att om den service och rekreation som efterfrågas av de som bor i 

staden kan nås inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd kan det få flera positiva 

effekter. Genom att förtäta områden och bygga fler bostäder inom befintligt bestånd kan 

vi bidra till att öka tryggheten och bygga bort otrygga stråk och områden. Givet att 

förtätningen gör att vi kan bygga med lägre produktionskostnader ökar också möjligheten 

att vi kan tillföra den boendeform som saknas i områden och att fler kan efterfråga våra 

bostäder vilket kan bidra till ökad integration och social sammanhållning.  

Samverkan 
Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan. 

Bilagor 

1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla 

Göteborg till en 15 minuters stad  

 

Expedieras 

Stadsledningskontoret (dnr:0517/21): stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
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Ärendet  
Förvaltnings AB Framtiden har ombetts att yttra sig över en motion av Karin Pleijel (MP) 

och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad. 

Yttrandet ska vara Stadsledningskontoret tillhanda 2021-06-30. 

Beskrivning av ärendet  

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger Göteborgs Stad i uppdrag att utreda 

vad som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad och återkommer med 

förslag på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på sikt genomföras i hela 

eller delar av staden. 

Motionärerna vill efter coronapandemin se en grön återhämtning där Göteborg på sikt 

omvandlas i riktning mot 15-minutersstaden. De vill inleda arbetet mot 15-

minutersstaden genom att utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att 

genomföra. De föreslår att det kan testas i något område som till exempel Backa, 

Tynnered, Gamlestan eller Biskopsgården. 

Bolagets bedömning 
Framtiden gör bedömningen att flera av de delar som ingår i konceptet ligger i linje med 

bolagets uppdrag, mål och strategiska inriktningar. Som exempel kan nämnas: 

• Bolaget har i uppdrag att sträva efter att bygga och erbjuda ett brett utbud av 

bostäder och bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och 

upplåtelseformer. Vi ska bygga bostäder som många har råd att efterfråga och vi 

ska främja lokala och välfungerande handels- och mötesplatser till nytta för de 

boende. Fysisk tillgänglighet och närhet till grönområden ska vara viktiga 

utgångspunkter i planeringen av nya områden.  Vi ska också bygga bostäder som 

många har råd att efterfråga. 

• I fullmäktiges budget för 2021 anges också att Förvaltnings AB Framtiden ska 

förtäta på egen mark för att få mer stadsliknande områden samt för att bygga ihop 

staden. I koncernens strategi för lägre produktionskostnader ingår att vi ska göra 

en detaljerad inventering för att identifiera all eventuell byggbar egen mark och ta 

fram projekt för alla befintliga outnyttjade byggrätter.  

• Framtiden ska bidra till omställningen mot mer hållbara mobilitetslösningar. 

Bolaget har identifierat parkering som en väsentlig orsak till höga 

produktionskostnader. Vår inriktning är därför att parkering i nyproduktion ska 

bära sin egen kostnad.  I vår strategi för lägre produktionskostnader har vi 

beslutat att vi normalt sett inte bygger om projekt kräver underjordiska 

parkeringslösningar eller om det krävs stora omläggningar av infrastruktur. 

Genom en samlad och strukturerad hantering av mobilitet och parkering i 

koncernen och med inriktningar att parkeringsaffären ska bära sina egna 

kostnader kan även marken för outnyttjade befintliga parkeringsytor användas för 

nyproduktion av bostäder.  

• Vårt uppdrag är också att renovera våra bostäder så att våra hyresgäster inte ska 

behöva lämna sina hem på grund av social omvandling och kostnadsökningar. Vi 

har beslutat att utföra renovering utan standardhöjning i ca 20 % av lägenheterna 

för att värna våra hyresgästers möjlighet att bo kvar.  
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• Vid övervägande av om en lokal ska konverteras till lägenhet ska lokalens

nuvarande funktion värderas utifrån dess användning och bidrag till området.

Lokaler med verksamheter som har en stabiliserande och viktig social funktion i

något av koncernens utvecklingsområden ska som huvudregel inte konverteras

till hyreslägenheter, utan fortsätta vara lokaler. Lokaler med en funktion och

användande som stödjer en ekologisk och hållbar utveckling ska som huvudregel

inte heller konverteras till lägenheter, utan fortsatt vara och utvecklas som

lokaler.

Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

……………………………. Terje Johansson 

VD och koncernchef 

……………………………. Anna-Karin Trixe 

Stabschef 
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Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali 
Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 
15 minuters stad 

Göteborg skulle bli en mer trivsam, grön och hälsofrämjande stad att leva i om vi planerar 

för och bygger 15-minuters-staden med inspiration från Paris. 15-minuters-staden innebär 

att det mesta av service och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd, 

till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- 

och föreningsverksamhet. När mycket mer av det vi behöver ofta finns på nära håll 

slipper vi många resor och det har flera positiva effekter.  

Paris arbetar nu för fullt med att planera för 15-minuters-staden där gemensamma 

stadsytor ges tillbaka till människorna. Kvartersgator görs om till öppna torg, tak blir 

parker och mer gröna ytor skapas genom trädplantering. Minskade asfalterade ytor och 

mer grönt kan ta emot vatten från skyfall och minskar också risken för extrem hetta när 

klimatförändringarna ger allt varmare somrar. Både stadens ytor och lokaler nyttjas på 

olika sätt olika delar av dagen, där till exempel skolgårdar används för sportaktiviteter 

kvällstid. Cykelbanorna byggs ut rejält och småbutiker får företräde till lokaler. Det ska 

även finnas olika typer av bostäder som möjliggör för alla att ha ekonomisk möjlighet att 

bo i de områden i Paris som realiserat 15-minuters-staden.  

Coronapandemin har tvingat människor att på kort tid helt förändra sin vardag, både på 

gott och ont. Många har under en lång tid främst rört sig i sitt närområde och har både 

upptäckt och förstått vikten av en fungerande närmiljö. Vi ser hur snabbt det kan gå att 

förändra beteende och vardagsrutiner, och vill stärka planerna på att planera Göteborg 

mer utifrån invånarnas behov och livskvalitet. Människor ska inte ska tvingas till långa 

resor eller behöva äga en bil för att kunna utföra vardagsbestyr. Distansarbetet har fått ett 

uppsving under corona, och kan fortsatt underlättas genom utspridda välutrustade distans-

arbetsplatser. Sammantaget skulle 15-minuters-staden ge många fler en mer hälsosam 

livsrytm med minskad stress, minskat reseberoende och ökad frihet, när tid inte längre går 

åt till resor och bilköande.  

Andelen cykelresor av det totala resandet i Göteborg ligger idag på endast cirka sju 

procent. Även om cononatiden ökat cyklandet krävs en stadigt ökande trend för att nå de 

12 procent som pekats ut till 2035 i stadens trafikstrategi. Med minskade avstånd till det 

som vi behöver besöka ofta, minskar behovet av bilägande och ytor kan frigöras för 

parker, gång- och cykelbanor, fler träd och uteserveringar. De nya ytorna skapar tillfällen 

för positiva möten mellan människor och en starkare gemenskap i grannskapet. Att gå 

och cykla mer gör att vi får en bättre hälsa, det gäller inte minst barn och unga. Minskad 

Kommunfullmäktige 

Handling 2021 nr 34 

Styrelsehandling nr 9c
Bilaga 1

2021-06-02



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 

   

   

biltrafik minskar luftföroreningar, klimatpåverkan, trafikolyckor, stress och buller. I 

Göteborg dör omkring 300 personer varje år på grund av luftföroreningar och 53 000 

utsätts för höga bullernivåer där de bor.  

Efter coronapandemin vill vi se en grön återhämtning där Göteborg på sikt omvandlas i 

riktning mot 15-minuters-staden. Vi vill inleda arbetet mot 15-minuters-staden genom att 

utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att genomföra. Det kan testas i 

något område som till exempel Backa, Tynnered, Gamlestan eller Biskopsgården. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 

Göteborg Stad utreder vad som krävs för att utveckla Göteborg till en 15-minuters-stad 

och återkommer med förslag på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på 

sikt genomföras i hela eller delar av staden. 

 

Karin Pleijel (MP)                                        Emmali Jansson (MP) 
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