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Tilläggsyrkande över TU Översiktsplan för 
Göteborg

Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden 

Vi yrkar att en markant och tydlig förändring av inriktningen för arbetet med 

Översiktsplanen behöver ske med nedanstående inriktning. 

Yrkandet 
Tjänsteutlåtandet behandlar det fortsatta arbetet med Översiktsplanen. Målet med arbetet 

sägs vara att arbeta för en nära sammanhållen och robust stad. Inriktningen för att uppnå 

detta är genom att arbeta med förtätningar av det existerande stadsrummet samt 

tyngdpunkter i den så kallade mellanstaden. På detta vis ska staden bli mer sammanhållen 

och tillgänglig och anpassad till exempel i kollektivtrafikhänseende. 

Problemet med denna syn är att den - precis som i den första versionen av 

översiktsplanen som tillgängliggjordes under 2019 - bortser från Göteborgs omgivande 

region av kranskommuner.  Vare sig i översiktsplanen eller i målsättningarna för den 

inriktning som nu presenterats ges en bild av hur kommunen de senaste 20 åren ökat 

befolkningen med 100 000 invånare – samtidigt som kommunen netto förlorat drygt 50 

000 invånare till kranskommunerna. Denna utflyttning har i allt väsentligt berört 

medelinkomsttagare som flyttat till markboenden. Framförallt till villor men också 

bostadsrätter i kranskommunerna.  Prisbilden talar ett tydligt språk, den här gruppen vill 

bo kvar i Göteborg men trängs utåt av allt skenande priser. Det ligger i stadens intresse att 

dessa Göteborgare får bo kvar i Göteborg och vi bör därför stimulera deras efterfrågan. 

De är en viktig kugge i den hållbara staden såväl ur ett ekonomiskt, socialt som 

ekologiskt perspektiv. Tendensen kan minst av allt beskrivas som robust, nära och 

sammanhållen. 

Än värre är det att denna tendens accelererat de sista tre åren. Skulle prognoserna för den 

tiden dras fram tio år till, fram till 2030 när översiktsplanen löper ut, kommer 

kommunens nettoförluster till kranskommunerna bara under dessa tio år att ligga i 

häradet 35 000-40 000 personer. Detta kommer ytterligare att försämra den sociala och 

ekonomiska situationen i kommunen. Det kommer också att belasta trafikapparaten i 

oacceptabel grad, då de som flyttar ut i de flesta fallen blir mer bilberoende i 

kranskommunerna. 

Därför är delar av de vidsträckta områden som i det första utkastet till översiktsplan hade 

placerats i markreserven för framtida utveckling nödvändiga att öppna för 

detaljplanearbete omedelbart. Här har nu en förbättring jämfört med tidigare genomförts 

när man på sid 8 av tjänsteutlåtandet öppnar för att ”undersöka behovet” av att ta nya 

områden i anspråk. Men det är ett arbete som måste prioriteras i det fortsatta arbetet. 
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Någon tvekan om att områden behöver tas i anspråk såväl i norr (Hisingen) som i söder 

(Hovåstrakten) och i Nordost (Bergumstrakten) finns egentligen inte, sett till den snabba 

utflyttningen de senaste åren. 

Vi yrkar därför att en markant och tydlig förändring av inriktningen av arbetet med 

översiktsplanen därför behöver ske med denna inriktning. 

 


