
Yttrande angående yrkande angående ökat 
skydd för Göteborgs park- och naturområden 
 
Yrkandet lyfter en angelägen fråga och har en i vissa delar sympatisk ansats. Vi bedömer 
dock att frågan redan hanteras med befintliga lagar och regler och i enlighet med befintli-
ga strategier och uppdrag. Att lägga ytterligare uppdrag från central nivå riskerar att en-
dast leda till ökad byråkrati, ökade administrativa kostnader för ärendehantering och mer 
ineffektiv styrning. Vi tror också det är klokt att avvakta den nya nämnds- och förvalt-
ningsstrukturen som implementeras inom kort. Vi yrkar därför avslag på yrkandet i det 
aktuella ärendet.
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Yttrande angående yrkande från D angående ökat 
skydd för Göteborgs park- och naturområden 

Yttrande 
I takt med att staden växer behöver vi också värna och skydda våra naturområden. 
Naturen förser oss med olika ekosystemtjänster och är viktig för människors 
välmående. Vi anser att stadsutveckling i första hand ska ske på ytor som redan är 
ianspråktagna och att grönområden, inte minst centrala ska bevaras. Det framgår 
även i grönstrategin och i strategin för utbyggnadsplanering. I plan-och bygglagen 
finns också tydliga regler för hur planprocessen ska genomföras och när detaljplaner 
är av det slag att de bör behandlas av kommunfullmäktige. Vi anser att ett beslut om 
att skicka detaljplaner för ett tidigt, särskilt godkännande av kommunfullmäktige 
skulle medföra ökad administration utan att det nödvändigtvis innebär att fler 
naturområden bevaras. Det skulle innebära en centraliserad styrning som fråntar den 
kommande stadsplaneringsnämnden det mandat som nyligen beslutats av 
kommunfullmäktige.   
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Yrkande angående ökat skydd för Göteborgs 
park- och naturområden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämndens får i uppdrag att tidigt i processen lyfta förslag på 
stadsutvecklingsprojekt för bebyggelse som föreslås ta översiktsplanens utpekade 
park- och naturområden i anspråk till kommunfullmäktige för ett inriktningsbeslut. 

2. Byggnadsnämnden får inte ge positiva planbesked för projekt som föreslås ta ett 
av översiktsplanens utpekade park- och naturområden i anspråk utan beslut från 
kommunfullmäktige. 

Yrkandet 
Göteborg har många uppskattade och välanvända parker och grönområden för närboende 
och besökare. Vi vill värna och bevara dessa viktiga park-, natur och rekreationsområden. 
Trots att den nyligen antagna översiktsplanen pekar ut viktiga parker och naturområden där 
byggnader inte ska tillåtas, har flera av dem utsatts för ett exploateringstryck. 

Under mandatperioden har Demokraterna i ett antal fall genom politiskt initiativ räddat 
värdefull parkmark genom att avbryta eller ge ny inriktning för projektförslag med 
bebyggelse på utpekad park- och naturmark. Till exempel i Överåsparken, i ett grönområde 
vid Övre Hallegatan, i Flunsåsparken, i Hisingsparken och i ett grönområde vid Sankt 
Sigfridsgatan.  

För att skydda våra grönområden och minska risken för att förbruka utrednings- och 
planresurser i onödan, behöver kommunfullmäktige höras tidigt i processerna för att öka 
skyddet av stadens park- och naturmark. 
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