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Yrkande angående ny arena och 
stadsutveckling i evenemangsområdet  
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur evenemangsområdet kan 
utvecklas baserat på följande inriktning:  

a. Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som 
ersättning för Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om 
Valhallagatan i anslutning till Svenska Mässan. Projektet ska samverka 
med Svenska Mässan för att få en optimal utformning av 
arenaanläggningen. Higabs pågående utredning om Valhallabadets kvalitéer 
ska tas i beaktande. 

b. Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de 
två nya arenorna. Nya arenor och sporthallar ska samverkas med berörda 
idrottsaktörer samt större och mindre kulturarrangörer. 

c. Området norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi längs 
Mölndalsån ska bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder. 
Burgårdsparkens kvalitéer ska tas tillvara i det fortsatta planarbetet. 
Utrymmesvägarna för Ullevi ska säkerställas.  

d. Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där 
Scandinavium idag ligger bör istället utvecklas med 
blandstadsbebyggelse.  

e. De framtida arenorna ska drivas i kommunal regi. 

f. I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter. 
Möjligheten till externa finansiärer ska värderas för att stadens åtagande 
och risk ska kunna delas med andra aktörer, men Göteborgs Stad ska ha 
rådighet över arenorna.     
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2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en projektplan, inklusive en 
tidsplan, för hur arbetet med stadsutveckling i evenemangsområdet ska 
organiseras. Förslaget ska inkludera finansiering, placering och utbyggnad av 
arenor. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp för att följa 
processen. I referensgruppen ska alla kommunfullmäktiges partier ingå. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp för att styra och 
leda projektet. I styrgruppen ingår de partier som är en del av denna 
överenskommelse.  
 

Yrkandet 
Göteborg har under flera decennier varit en framgångsrik evenemangsstad. Det är en 
position som byggt på en tvärpolitisk enighet och blocköverskridande vilja att prioritera 
stadens bästa framför partipolitikens låsningar. Besöksnäringen är viktig för Göteborg. 
Branschen står för en relativt hög andel av de nya arbetstillfällen som tillförs den lokala 
arbetsmarknaden, och utgör dessutom ofta ett första inträde till arbetslivet för unga och 
utrikesfödda. 
 
Under senare år har det dock varit svårt för berörda parter att enas och bestämma sig för 
en lika delar gemensam som välgrundad riktning framåt. Detta har lett till en politisk 
handlingsförlamning som på sikt hotar Göteborgs konkurrenskraft och attraktivitet, men 
också många arbetstillfällen. Den pågående pandemin har förvärrat situationen ytterligare 
för evenemangs- och besöksnäringen, som därmed lider under såväl krishanteringens 
nödvändiga restriktioner som av bristen på långsiktiga förutsättningar för att kunna 
bedriva sin verksamhet. Om besöks- och evenemangsstaden Göteborg ska ha en chans att 
komma tillbaka efter pandemin, om sysselsättningen ska kunna öka och 
stadsutvecklingen ta fart, är det helt avgörande att det finns en tydlig strategisk planering 
för stadsutveckling i evenemangsområdet – men också att denna plan är brett förankrad i 
partipolitiken.  
 
I Göteborg Stads budget anges följande inriktning för arbetet med att återvitalisera 
evenemangsområdet: ”Evenemangsområdet behöver förnyas och utvecklas för att 
Göteborg ska behålla attraktiviteten och styrkan som evenemangsstad. Utvecklingen i 
området kommer innebära omfattande investeringar under lång tid fram över. Helt 
avgörande är att exploateringsintäkterna från framförallt bostäder och kontor samt viss 
handel finansierar omvandlingen av området. Skattebetalarnas insats och risk för de nya 
arenorna ska minimeras och investeringarna kan inte enbart vara ett åtagande för 
kommunen. Under första halvåret 2021 behöver arbetet och politisk dialog om 
utvecklingen av området återupptas.” 

Det är essentiellt att arbetet bedrivs med hög professionalitet, demokratisk insyn och 
robusta kalkyler. En politisk referensgrupp, enligt samma modell som vid fjolårets 
förvaltningsreform, ska tillsättas för att aktivt och regelbundet följa processen. I samband 
med att projektplan och tidsplan för arbetet tas fram ska en gedigen genomgång av 
aktuella utredningar med koppling till evenemangsområdet i allmänhet och arenafrågan i 
synnerhet ske i syfte att säkerställa en bra lösning. 
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