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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag 
att genomföra åtgärder för att förebygga 
trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen reserverar 15 miljoner kronor för Park- och naturnämndens 
förslag på åtgärder, genom avrop av kommuncentralt avsatta medel för 
trygghetspaketet (trygghetsfrämjande åtgärder). 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning och Park och naturnämnden samverka så att 
tidigare avsatta medel för sommarjobb kan användas för att vidta trängselåtgärder 
för särskilda platser samt städ och skötsel av parker och badplatser.  

Yrkandet 
Kommunstyrelsen behandlade 2021-03-31ärendet Göteborgs Stads föreskrift enligt 
begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen (dnr 0532/21). I samband med ärendet beslutade Kommunstyrelsen att uppdra 
åt Park- och naturnämnden att skyndsamt ta fram åtgärder för att öka tryggheten och 
förebygga trängsel i staden, detta till en kostnad om maximalt 15 miljoner kronor.  

Park- och naturnämnden återkommer nu med en lista på åtgärder som ligger i linje med 
uppdraget från Kommunstyrelsen, varav det är vår mening att reservera de 15 miljoner 
kronorna som tidigare beslut omfattade från kommuncentralt avsatta medel för 
trygghetspaketet (trygghetsfrämjande åtgärder).  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har genom flera tidigare beslut i 
fullmäktige erhållit extra medel för att lindra pandemins effekter och utöka antalet 
sommarjobb i staden. Dessa sommarjobb kan med fördel användas i arbetet med minskad 
trängsel. Det ger både fler sommarjobb, och en möjlighet att hålla nere de totala 
kostnaderna genom att använda de medel som redan är avsatta för ändamålet.   

Många göteborgare kan inte resa på grund av pandemin och måste därför stanna i stan. 
Det finns även då ett behov att extra rusta upp våra badplatser och parker för en bättre 
vistelse i Göteborg i sommar. Genom tillgänggörandet av fler platser kan det även 
möjliggöra att fler göteborgare vistas ute utan att behöva trängas. Vilket även ska vara 
syftet.  
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Yttrande angående Redovisning av uppdrag 
att genomföra åtgärder för att förebygga 
trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen. 
 

Det aktuella ärendet härrör från ärendet om Göteborgs Stads föreskrift enligt 
begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen (dnr 0532/21). Föreskriften möjliggör för kommunstyrelsen att fatta beslut om 
att förbjuda människor att vistas på vissa platser för att förhindra spridning av covid19.  

Vänsterpartiet ställde oss i kommunfullmäktige 2021-04-22 bakom förslaget om 
föreskrifterna. För oss väger människors liv tyngre när vi jämför med att tillfälligt 
begränsa människors rörlighet men det är ett beslut som kräver mycket stort omdöme. 
Beslutet innebär att kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut 
om att tillfälligt stänga ned offentliga platser. Dock först när andra alternativ till åtgärder 
har uttömts eftersom detta skulle innebära ett mycket stort intrång i mänskliga fri- och 
rättigheter. Därför vill vi lyfta ett par saker som motivering till att vi anser att 
kommunfullmäktige ska behandla hanteringsordningen för föreskriften. 

Det är väldigt klart att risken att smittas av covid19 är en klassfråga. Förslaget om 
vistelseförbud är också en klassfråga. En nedstängning av platserna enligt den bilagda 
listan i föreskrifterna slår inte jämt över stadens invånare. En stängning av dessa 
offentliga platser drabbar särskilt de som inte har några andra alternativ. De som inte har 
en egen villaträdgård att umgås i, som inte har ett lantställe att åka till och som inte har en 
bil de kan ta till några alternativa ställen längre bort. 

Många göteborgare är mer utsatta än andra för risken att bli sjuka i covid19. Många 
barnfamiljer bor trångt och många göteborgare har ett jobb som inte kan utföras hemifrån. 
De måste resa kollektivt, lämna barn på förskolan och skolan, träffa olika människor och 
sedan samlas igen i en liten lägenhet. För många göteborgare och barnfamiljer är det 
avgörande att kunna ta sig till platser som Bergsjöbadet, Slottsskogen eller Delsjöbadet 
med kollektivtrafiken under sommarmånaderna.  

Vi från Vänsterpartiet har föreslagit flera åtgärder under pandemins gång som högerstyret 
har valt att konsekvent rösta ner. Det finns en tendens att hellre gå direkt till repressiva 
åtgärder innan främjande eller förebyggande insatser har gjorts. Det är oansvarigt och 
visionslöst. Det är omdömeslöst och inte linje med lagstiftningen.  

Vi har med andra ord inte särskilt stort förtroende för att högerstyret verkligen kommer ta 
de besluten som är nödvändiga för att begränsa smittan, innan det går så långt att man 
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behöver stänga ner flera av platserna på den lista som finns med i bilagan till 
föreskrifterna.  

Vi vill därför att de åtgärder som först ska uttömmas definieras för kommunfullmäktige 
att kunna påverka innan begränsningar görs av göteborgarnas rätt att röra sig fritt i sin 
egen stad. För oss är det självklart att åtminstone låta stadens högsta beslutande organ få 
en inblick i hur beslutsprocessen faktiskt kommer att se ut och vilka som tar ansvar för att 
säkerställa mänskliga rättigheter och politiskt ansvarsutkrävande.   
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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
att genomföra åtgärder för att förebygga 
trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
Detta ärende handlar om trängselförebyggande åtgärder till följd av begränsnings-
förordningen. Förordningen trädde i kraft den 11 mars 2021 och gäller, liksom lagen, 
längst till och med den 30 september 2021. 

Mycket har sagts och gjorts för att förhindra spridningen av Covid-19. Resultaten har 
varit av varierande kvalitet. När Pandemin är över kommer man att utvärdera om 
insatserna varit effektiva och motiverade i relation till de kostnader som de medfört. 

Om KS beslutar sig för att bevilja de trängselförebyggande åtgärderna och avsätta 15 
miljoner för dessa måste man först ställa sig följande frågor. 

1) Kommer åtgärderna förhindra smittspridning? 
2) Kommer färre personer att besöka parker och badplatser? 
3) Vi har dagligen i över ett års tid blivit upplysta om att undvika just trängsel, finns 

det då ett mervärde med att sätta upp ännu fler skyltar vid parker? 

Kan man med säkerhet besvara dessa frågor med ett ”Ja” så kan det vara motiverat att 
tillföra 15 miljoner i kommuncentrala medel. 
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Tilläggsyrkande angående Redovisning av 
uppdrag att genomföra åtgärder för att 
förebygga trängsel på särskilda platser i 
enlighet med begränsningsförordningen. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Hanteringsordningen för Göteborgs Stads föreskrift om förbud att vistas på särskilt 
angivna platser ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Yrkandet 
Kommunfullmäktige har 2021-04-22 beslutat att godkänna Göteborgs Stads föreskrift om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Vi hoppas att denna föreskrift aldrig ska 
behöva användas då en nedstängning av de platser som omfattas innebär en stor 
inskränkning i göteborgarnas fri- och rättigheter. Med anledning av detta är det extra 
viktigt att hanteringsordningen tydliggörs gällande vilka åtgärder som har vidtagits innan 
ett beslut om att eventuellt stänga ned platser fattas i kommunstyrelsen.  
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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att 
genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på 
särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. 15 mnkr omfördelas till park- och naturnämnden för  att genomföra 
åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen, pengarna tas från det prognosticerade 
överskottet för staden. 

Yrkandet 
Frågan om begränsningsåtgärderna har väckt stor uppmärksamhet bland göteborgarna. 
Detta med rätta, det är ett stort ingrepp i den personliga friheten om kommunstyrelsen 
känner sig tvungna att nyttja bestämmelsen på grund av allvarligt smittläge. Staden måste 
därför göra sitt yttersta för att möjliggöra en minskad smittspridning utan att behöva 
använda sig av begränsningsåtgärderna. De föreslagna åtgärderna från park- och 
naturnämnden är en pusselbit och nämnden behöver tilldelas 15 miljoner för 
genomförande av dessa. Stadens resultat i delårsrapporten för Mars är 800 miljoner plus 
gentemot budget. En ännu mer ökad smittspridning kan komma att slå hårt mot Göteborg, 
och mot ekonomin. Vi rödgrönrosa ser därför att förebyggande åtgärder i detta läge är 
viktiga att prioritera.  
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Nytt ärende                                               Kommunstyrelsen 5 maj 2021                   Yrkande (D) 28 april 2021               
 

Yrkande ang Park- och naturnämnden - Uppdrag att genomföra åtgärder 
för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 
 
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen godkänner att Park- och Naturnämnden kompenseras för 
trängselförebyggande åtgärder enligt tjänsteutlåtande, med kommuncentrala medel, 
upp till ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor.  
 

2. Park- och Naturnämnden ska särredovisa åtgärderna med tillhörande kostnader inom 
ordinarie uppföljning. 

 

Yrkandet 
 
Yrkandet läggs med hänvisning till Demokraternas yrkande den 30 mars och kommunstyrelsens 
hemställan den 31 mars.   
 
Det är positivt om varaktiga förbättringar i gemensamma utomhusmiljöer kan komma tillstånd i 
så hög grad som möjligt, till följd av denna satsning. Bättre renhållning och större sopkärl har länge 
saknats i vissa av våra parker. Göteborgarna bör med denna satsning märka en tydlig förbättring. 
 
Det är beklagligt att staden har för få och underdimensionerade badplatser inom rimligt avstånd 
och att detta inte kan förbättras under året, men vi har förståelse för svårigheterna att på kort 
sikt åtgärda detta. 
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Redovisning av uppdrag att genomföra 
åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda 
platser i enlighet med 
begränsningsförordningen 
 
Stadsledningskontoret överlämnar, utan eget ställningstagande, frågan om finansiering av 
förebyggande åtgärder mot trängsel, till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade 2021-03-31 ärendet Göteborgs Stads föreskrift enligt 
begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen 
(dnr 0532/21).  

I samband med ärendet beslutade kommunstyrelsen, 2021-03-31, § 243, att ge park- och 
naturnämnden i uppdrag att inventera möjligheter att genomföra åtgärder för att förebygga 
trängsel på sådana särskilda platser som angetts i den kommunala föreskriften. Uppdraget 
skulle genomföras skyndsamt och i samarbete med andra relevanta nämnder.  

Park- och naturnämnden har genomfört en inventering och föreslår åtgärder som ligger i linje 
med uppdraget att förebygga trängsel på särskilda platser.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De åtgärder som park- och naturnämnden föreslår för att förebygga trängsel i parker, 
grönområden och badplatser uppskattas kosta 15 mnkr. Enligt nämnden är förutsättningen 
för att kunna genomföra åtgärderna att finansiering sker med kommuncentrala medel då det 
inte finns utrymme inom egen budgetram. 

Förvaltningen anger i ärendet att det i ett tidigt skede är svårt att bedöma kostnaderna och 
förvaltningen kommer som en del av den ordinarie budget- och uppföljningsprocessen 
redovisa och rapportera avvikelser gentemot planerade åtgärder. 

Stadsledningskontoret konstaterar att kontoret inte har möjlighet att föreslå hur åtgärderna 
ska finansieras utan överlämnar frågan om finansiering till kommunstyrelsen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärderna ska enligt park- och naturnämnden betraktas som en investering i göteborgarnas 
livsmiljö i form av tillgång till offentliga ytor i en växande stad. Detta bidrar till att invånare 
lockas att vistas i naturen, vilket på sikt kan skapa intresse för ekologiska värden och 
härigenom bidra positivt till den ekologiska dimensionen.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-27 
Diarienummer 0652/21 
 

Handläggare: Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Att ha möjlighet att komma ut, träffa andra och få vara i rörelse är positivt ur ett 
folkhälsoperspektiv enligt park- och naturnämnden. Nyttjandegraden av ytor och 
anläggningar i Göteborgs Stad ökade markant under 2020. Parker, stadsrum, lekplatser, 
utegym, naturområden och badplatser har under rådande pandemi fungerat som mötesplatser 
i en betydligt större utsträckning än tidigare. 

Park- och naturnämndes bedömning är att vardagsanvändningen av Slottsskogen och 
Trädgårdsföreningen har ökat och indikationer pekar på att trenden är den samma på flertalet 
av förvaltningens mötesplatser, parker, naturområden, friluftsbad, lekplatser, utegym och 
andra anläggningar. 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 243 

2.  Park- och naturnämndens handlingar 2021-04-27  
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Ärendet  
Park- och naturnämnden återrapporterar uppdraget att skyndsamt inventera möjligheten att 
skapa fler nya mötesplatser utomhus samt utöka ytor på befintliga platser för att förebygga 
trängsel.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade den 2021-03-31 ärendet Göteborgs Stads föreskrift enligt 
begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen 
(dnr 0532/21).  

I samband med ärendet beslutade kommunstyrelsen, 2021-03-31, § 243, att ge park- och 
naturnämnden i uppdrag att inventera möjligheter att genomföra åtgärder för att förebygga 
trängsel på sådana särskilda platser som angetts i den kommunala föreskriften. Uppdraget 
skulle genomföras skyndsamt och i samarbete med andra relevanta nämnder.  

Inventeringen skulle omfatta möjligheter att skapa fler gemensamhetsplatser så som 
grillplatser, badbryggor, utökade strandytor, soldäck vid vattendrag, fler parkbänkar, 
picknickbord, toaletter och soptunnor. Platser som kan nås till fots eller med cykel eller som 
kan fungera som alternativ till de platser där trängsel ofta uppstår skulle prioriteras. 
Inventeringen skulle också omfatta åtgärder för skyltning med ”trängselförebyggande 
information”. Enligt uppdraget är ambitionen att åtgärderna bör genomföras innan juli 
månad utgång 2021.  

Tabell: Park- och naturnämndens föreslagna åtgärder för att förebygga trängsel 

Föreslagna åtgärder Kostnad, tkr 
Badplatser bemanning och utökning av beredskap 1 200 
Ökade arbetshandledarresurser under 11 veckor 1 000 
Utökade städ- och skötselinsatser för ökade besök i parker och grönområden (personal) 6 000 
Digital parkeringsskyltning vid Hovås- och Askims badplats 600 
Skyltning för att informera och begränsa smitta 600 
Satsning på blomsterplanteringar sommarsäsong  200 
Utökad operativ arbetsledning och bemanning under 2021 600 
Digitala promenadstråk (produktionsbyrå) 500  
Utökad hantering av inkommande ärenden och förfrågningar på grund av pandemin (avdelning 
verksamhetsstyrning och styrning och kontaktcenter) 

1 000 

Utökade kommunikationsresurser under sommaren  400 
Utökat rekryteringsstöd till chefer  400  
Transportkostnader och hyra av mobila toaletter samt inköp av bänkar och bord 2 500 
Totalt 15 000 

 

Park- och naturnämnden har genomfört en inventering och föreslår åtgärder som ligger i linje 
med uppdraget att förebygga trängsel på särskilda platser.  

 
Stadsledningskontorets bedömning 
Park- och naturnämnden har skyndsamt genomfört uppdraget att inventera och föreslå 
åtgärder för att minska trängsel inom de områden som anges i den kommunal föreskriften 
enligt begränsningsförordningen. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå 
till cirka 15 mnkr. Nämnden har, inom egen budgetram, inte medel för att finansiera 
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föreslagna åtgärder. Utgångspunkten för park- och naturnämnden har i stället varit att medel 
från kommuncentrala poster kan rekvireras under 2021.  

För att åtgärderna ska kunna genomföras behöver därför kommunstyrelsen fatta beslut om 
finansiering. Stadsledningskontoret ger inget eget förslag till hur finansiering ska hanteras 
utan överlämnar detta till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Göteborgs Stads föreskrift enligt 
begränsningsförordningen om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser i kommunen 

§ 243, 0532/21 

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Kommunstyrelsen hemställer till park- och naturnämnden att, i samarbete med relevanta 

nämnder, skyndsamt genomföra åtgärder i linje med detta yrkande, för att förebygga 

trängsel på sådana särskilda platser som omfattas av rubricerad förordning. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 

kommunen enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridningen av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordning (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, i enlighet med 

bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021. 

Tilläggsyrkande från D den 30 mars 2021. 

Yttrande från V och MP den 30 mars 2021. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  

den 30 mars 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 54 till kommunfullmäktige 

Park- och naturnämnden 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2021-04-23 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Karin Pleijel 
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Park- och naturnämnden 

 

Delegationsbeslut enligt 
delegation nr 1.1.1 

Utfärdat 2021-04-27 
Diarienummer 0394/21 

Handläggare 

Laila Einarsson 
Telefon: 031 – 365 848 19 
E-post: laila.einarsson@ponf.goteborg.se

 

Beslut gällande uppdrag att genomföra åtgärder 
för att förebygga trängsel på särskilda platser i 
enlighet med begränsningsförordningen 

Beslut 

Park- och naturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

tjänsteutlåtande och översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdragit till park- och naturnämnden att skyndsamt 

inventera möjligheten till att skapa fler nya mötesplatser utomhus samt 

utöka ytor på befintliga platser och sedan skyndsamt genomföra dem. Park- 

och naturnämnden ska i samarbete med relevanta nämnder, genomföra 

åtgärder för att förebygga trängsel på sådana särskilda platser som omfattas 

av Göteborgs Stads föreskrift enligt begränsningsförordningen om förbud 

mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen. 

De åtgärder som förvaltningen föreslår att genomföra för att förebygga 

trängsel vid parker, grönområden och vid badplatser uppskattas till ett 

ungefärligt ekonomiskt värde på 15,0 mkr.  

AnnaSara Perslow (C) 

Ordförande  

Park- och naturnämnden 

 

Bilagor 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27 
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Uppdrag att genomföra åtgärder för att 
förebygga trängsel på särskilda platser i 
enlighet med begränsningsförordningen 

Förslag till beslut 
Park- och naturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande och 

översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett park- och naturnämnden i uppdrag att skyndsamt ska inventera 

möjligheter till att skapa fler nya mötesplatser utomhus eller utöka ytor på befintliga 

platser och skyndsamt genomföra dem (kommunstyrelsen 2021-03-31 § § 243 Göteborgs 

Stads föreskrift enligt begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser i kommunen, dnr 0532/21).  

Förslag på åtgärder kan vara fler grillplatser, fler/större badbryggor, utökade strandytor, 

soldäck vid vattendrag, parkbänkar, picknickbord, toaletter och soptunnor eller annat som 

fyller syftet. Prioriterade platser bör vara sådana som kan nås till fots eller med cykel eller 

som kan fungera som alternativ till de platser där trängsel ofta uppstår. Skyltning med 

”trängselförebyggande information” bör tillhandahållas. Ambitionen är att åtgärderna i 

huvudsak ska genomföras senast i juli 2021. 

Park- och naturförvaltningen avser undersöka möjligheten till att genomföra satsningar på 

nya grillplatser, fler parkbänkar och picknickbord, toaletter och soptunnor vid de platser 

som angetts i begränsningsförordningen samt vid särskilda parker, naturområden och 

badplatser. Dessutom kommer förvaltningen att på mötesplatser som redan finns sätta upp 

fler skyltar med trängselförebyggande information. Sedan våren 2020 har förvaltningen 

haft affischer utplacerade om att hålla avstånd. Dessa behöver uppdateras och förnyas 

utifrån att budskapen på dessa måste samordnas med stadens gemensamma 

kommunikationsinsatser. Vidare planerar förvaltningen för utökade städinsatser i parker 

och grönområden.  

Park- och naturförvaltningen utgår ifrån att kommuncentrala medel avseende att 

genomföra åtgärderna för att förebygga trängsel på särskilda parker, grönområden och 

badplatser är möjliga att rekvirera under 2021 i linje med kommunstyrelsen beslut. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De åtgärder som förvaltningen föreslår att genomföra för att förebygga trängsel vid 

parker, grönområden och vid badplatser uppskattas till ett ungefärligt ekonomiskt värde 

på 15,0 mkr. Det är i ett tidigt skede svårt att bedöma dessa kostnader och förvaltningen 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-27 

Diarienummer 0394/21 

 

Handläggare 

Laila Einarsson 

Telefon: 031 – 365 848 19 

E-post: laila.einarsson@ponf.goteborg.se 
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kommer som en del av den ordinarie budget- och uppföljningsprocessen redovisa och 

rapportera avvikelser gentemot planerade åtgärder. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärderna ska betraktas som en investering i göteborgarnas livsmiljö och tillgång på 

offentliga ytor i en växande stad och bidra till att invånare lockas till att vistas i naturen, 

vilket på sikt kan skapa intresse för ekologiska värden och på så sätt bidra positivt till den 

ekologiska dimensionen. Det finns många göteborgare som inte har möjligheter att resa 

bort utan är hänvisade till närområdet, och de planerade åtgärderna ökar möjligheterna till 

en bättre närmiljö.  

Bedömning ur social dimension 
Att ha möjlighet att komma ut, träffa andra och få vara i rörelse är positivt ur ett 

folkhälsoperspektiv. Besökssituationen på park- och naturförvaltningens ytor och 

anläggningar skiljde sig under 2020 från tidigare år och antalet besökare ökade markant. 

Parker, stadsrum, lekplatser, utegym, naturområden och badplatser har under rådande 

pandemi fungerat som mötesplatser för släkt, vänner och andra sociala nätverk i en 

betydligt större utsträckning än tidigare. 

Att genomföra flera satsningar och åtgärder vid prioriterade platser som går att nås till 

fots eller med cykel är en investering i göteborgarnas livs- och närmiljö. Barn är mer 

beroende av sitt närområde och kan inte på samma sätt som vuxna röra sig mellan olika 

delar av staden, och kan därmed påverkas positivt av satsningarna. Vidare så är förslagen 

även positiva för barn som bor i trånga hemmiljöer som kompensation får större 

möjlighet att vistas utomhus. Detta gäller även äldre och personer med 

funktionsvariation. 

Park- och naturförvaltningens bedömning är att vardagsanvändningen av Slottsskogen 

och Trädgårdsföreningen har ökat och indikationer pekar på att trenden är den samma på 

flertalet av förvaltningens mötesplatser, parker, naturområden, friluftsbad, lekplatser, 

utegym och andra anläggningar. 

Samverkan 
Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer har skett 2021-04-08 i 

förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Bilagor 
1. Tilläggsyrkande angående Göteborgs Stads föreskrift enligt 

begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt angivna 

platser i kommunen 

2. Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda ekonomiska och 

miljömässiga konsekvenser av att genomföra stödåtgärder för 

restaurangnäringen 

3. Yrkande angående – Riktade stödåtgärder med anledning av den nya 

skatteprognosen 

4. Kommunfullmäktige protokoll (nr4) 2021-03-25 - § 20 1640/20 – 

Stödåtgärder för restaurangnäringen avseende markupplåtelsetaxa, taxa 
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gällande alkoholserveringstillsyn och ansökan som serveringstillstånd, 

förstärkt företagslots samt Corona säkrade mötesplatser  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen föreslår att Park- och naturnämnden skyndsamt ska inventera 

möjligheten till att skapa fler nya mötesplatser utomhus samt utöka ytor på befintliga 

platser och sedan skyndsamt genomföra dem. Park- och naturnämnden ska i samarbete 

med relevanta nämnder, genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på sådana 

särskilda platser som omfattas av Göteborgs Stads föreskrift enligt 

begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 

kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet grundar sig på tjänsteutlåtandet från Kommunstyrelsen angående Göteborgs 

Stads föreskrift enligt begränsningsförordningen om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser i kommunen. 

Begränsningsförordningen 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 att i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen ge 

kommunen rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på platser enligt 13 § covid-

19-lagen.  

Bemyndigandet ger kommunen rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda föreskrift 

om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att 

föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i 

övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. En grundläggande 

förutsättning för förbud är att ett sådant är nödvändigt för att minska risken för 

smittspridning. Förordningen trädde i kraft den 11 mars 2021 och gäller, liksom lagen, 

längst till och med den 30 september 2021.  

Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att en kommunal föreskrift som vid 

straffansvar förbjuder människor att vistas på viss plats är av sådan principiell 

beskaffenhet att det är kommunfullmäktige som har att fatta beslut om föreskriften. Mot 

bakgrund av detta föreslog stadsledningskontoret att kommunfullmäktige i föreskrift 

definierar inom vilka områden beslut om förbud kan komma att fattas samt övriga 

förutsättningar för ett sådant beslut. Kommunstyrelsen föreslås kunna fatta beslut om 

förbud mot att vistas på de särskilt angivna platserna. Ett sådant beslut föreslås gälla 14 

dagar med möjlighet till förlängning i 14 dagar. 

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen 

Ett förbud för allmänheten att vistas på vissa platser är ett stort ingrepp i individens frihet. 

Kommunstyrelsen anser således det angeläget att staden gör vad vi kan för att förebygga 

trängsel och skapa trivsel. Pandemin har skapat nya positiva vanor och nya mötesplatser 

utomhus samt fått göteborgarna att utforska sin närmiljö. Trängsel och köer uppstår 

därför ofta vid badplatser, grillplatser, i parker och naturområden. 

Kommunstyrelsen har därför gett i uppdrag till Park- och naturnämnden att skyndsamt 

inventera möjligheterna till att skapa fler platser eller utöka ytor på befintliga områden 

och sedan skyndsamt genomföra dem. Kommunstyrelsens förslag på exempelåtgärder var 

fler grillplatser, fler/större badbryggor, utökade strandytor, soldäck vid vattendrag, fler 

parkbänkar, picknickbord, toaletter och soptunnor eller annat som fyller syftet. De platser 

som bör prioriteras är sådana som kan nås till fots eller med cykel eller som kan fungera 
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som alternativ till de platser där trängsel ofta uppstår. Dessutom bör platserna skyltas med 

”trängselförebyggande information”. Ambitionen med åtgärderna är att de i huvudsak ska 

genomföras senast i juli. 

Yrkande angående redovisning av uppdrag att utreda ekonomiska och 

miljömässiga konsekvenser av att genomföra stödåtgärder för 

restaurangnäringen 

Till följd av restriktionerna måste trängseln fortsatt minska runt om i staden och 

göteborgarna uppmanas att umgås utomhus. Samtidigt saknar flera mindre restauranger 

möjlighet att anordna uteserveringar eller likande. Kommunstyrelsen gav därför i uppdrag 

åt Göteborg & Co att tillsammans med Trafiknämnden, Park- och naturnämnden 

möjliggöra mötesplatser i staden på allmänplats där göteborgarna kan umgås utomhus 

med coronasäkrat avstånd. Genom att fylla gaturummet med exempelvis pocketparker, 

sittplatser och andra coronasäkrade evenemang förstärks möjligheterna till umgänge och 

utevistelse och förutsättningar för näringslivet att hitta utvecklingsmöjligheter.  

Mötesplatser i staden 

Park- och naturförvaltningen har tillsammans med Göteborg & Co och trafikkontoret 

tagit fram ett förslag på coronasäkrade mötesplatser som planeras runt om i staden. 

Mötesplatserna sker genom samarbeten med fastighetsägare, Trafikverket, Passalen och 

Poseidon. De planerade insatserna kommer ske vid Operan, vid hagastationsbygget, 

Rosenlundskajen, Kungstorget, Jubileumsparken och Holländareplatsen. Dessutom 

planeras det en utökning av antalet sittplatser i form av bord, bänkar i 

Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken samt fler picknickbord, grillplatser, 

toaletter i Slottsskogen. 

Under 2021 planerar förvaltningen även för platsskapande åtgärder och aktiveringar vid 

flera av stadens mötesplatser. Det kommer exempelvis ske genom digitala promenader, 

skräpplockar-dagar och informationsfilmer om Brunnsparken, Färjenäsparken samt en 

digital version av Rosendagarna i Trädgårdsföreningen.  

I samarbete med Avenyföreningen, Majornas orienteringsklubb och Trafikkontoret, 

Social förvaltningen centrum görs kampanjen Hitta ut, i syfte att utforska staden på egen 

hand och hitta kontrollerpunkter på olika platser i staden. 

Kommunikationsinsatser 

Under sommar och höst 2020 har park- och naturförvaltningen publicerat tips om några 

av förvaltningens parker att besöka runtom i Göteborg och aktiviteter som går att göra 

utomhus. Syftet har varit att sprida ut besökarna till andra parker, naturområden och 

lekplatser än de mest välbesökta (Trädgårdsföreningen, Slottsskogen, Delsjön, Plikta). 

Tipsen har publicerats på samlingssidan goteborg.se/utochnjut. Hittills finns 11 

tipsartiklar och varje artikel innehåller minst tre tips utifrån olika teman (exempelvis 

upptäck Göteborgs våtmarker, promenera runt en sjö, tips på utomhusaktiviteter för 

lovslediga familjer). Vid varje publiceringstillfälle har förvaltningen påmint om 

restriktioner och rekommendationer. När förvaltningen har tipsat om platser att besöka 

har vi försökt att lägga dem i olika väderstreck eftersom man så långt som möjligt ska 

undvika kollektivtrafik. Tipsen har spridits på stadens Facebook och på förvaltningens 

LinkedIn och Instagramkonton. Ut- och njut-tipsen kommer att fortsätta inför helger och 

ledigheter 2021, inför påsklovet publicerades det första.  
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Förvaltningen kommer också att placera ut ytterligare skyltar och affischer i parker, 

naturområden och badplatser. Sedan våren/sommaren 2020 har förvaltningen haft både 

affischer i väderbeständigt papper och plåtskyltar utplacerade i våra områden om att hålla 

avstånd. Dessa behöver uppdateras och förnyas utifrån att budskapen på dessa måste 

samordnas med stadens gemensamma kommunikation och kommunikationsinsatser som 

planeras inför våren.  

Under våren och sommaren kommer förvaltningen att med hjälp av extern byrå producera 

”instawalks” filmer för att erbjuda alternativa promenader/promenadstråk, dessa kommer 

att publiceras via förvaltningens instagramkonto ”utochnjutgbg”. 

Förvaltningen har också varit i kontakt med stadsledningskontoret för att förbereda extern 

kommunikation i samband med eventuellt beslut av Kommunstyrelsen om begränsningar 

och hur förbud om att vistas på en specifik plats ska spridas. Det finns förslag om bland 

annat ny gemensam webbsida under covid information, kartor, översättningar till andra 

språk. För att berätta om de förbyggande åtgärderna kan det ev komma att hållas en 

pressträff där förvaltningars och bolags olika åtgärder och kommunikations aktiviteter 

och budskap i staden presenteras gemensamt. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens inventering och föreslagna insatser 

Park- och naturförvaltningen avser att undersöka möjligheterna att genomföra grillplatser, 

toaletter, parkbänkar och picknickbord vid de platser som angetts i 

begränsningsförordningen. Se bilaga 1 för mer information om vilka platser detta avser. 

Förvaltningen är stadens största markförvaltare och erbjuder 11 stadsparker, 41 

stadsdelsparker och 360 bostadsnära parker som kan nyttjas av göteborgarna i alla 

stadsdelar. På ett antal uttalade park- och naturområden och badplatser avser 

förvaltningen att undersöka möjligheten att genomföra flera åtgärder för att förebygga 

trängsel och skapa trivsel. Exempel på åtgärder är fler grillplatser, toaletter, parkbänkar 

och picknickbord. 

Vid ett antal mötesplatser och grönområden som redan finns idag och har kapacitet att ta 

emot fler besökare så avser förvaltningen att ta fram skyltar med trängselförebyggande 

information. Vidare så avser förvaltningen att genomföra åtgärder som uppmanar till 

fysisk distansering och som underlättar möjligheterna att följa Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer vid flera av de mötesplatser som nyttjas av göteborgarna.  

Förvaltningen bedömer att fler grillplatser är möjliga att sätta ut på lämpliga platser. 

Brandrisk och möjligheter till renhållning måste dock avvägas vid val av platser. 

Utsättning av fler hyrtoaletter är möjligt på vissa relevanta platser men även här måste 

platserna väljas utifrån möjligheten att de kan tömmas och skötas. 

Förvaltningen ämnar även att utöka nuvarande städ- och skötselinsatser för ökade besök i 

parker, stadsrum och grönområden, vilket bidrar till en renare stad samt trevligare park-

och naturmiljöer. Vidare så planeras utökad beredskap för att kunna styra resurser icke 

kontorstid vid behov. 

Förvaltningens arbetsmarknadsavdelning inventerar vilka produkter, material som finns i 

lager för att kunna användas för de föreslagna insatserna samt förbereder 

arbetsmarknadslagen för arbetsuppgifter som kan behövas utföras under vår och 
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sommarperioden i samverkan med beställarna inom Offentliga utemiljöer. Därutöver ska 

avdelningen undersöka lämpliga arbetsuppdrag för fler feriearbetare i kombination med 

utökad rekrytering av handledare.  

Vid Hovås- och Askimsbaden planerar förvaltningen tillsammans med trafikkontoret och 

P-bolaget införa digitala skyltar för att visa antalet parkerade bilar på parkeringsplatserna 

som är ett led i att minska trängseln vid dessa platser. 

Strandskydd 

Park- och naturförvaltningen bedömer möjligheten att anlägga fler eller större badbryggor 

vid våra badplatser som mycket liten. Alla badplatser ligger inom strandskyddat område. 

Att anlägga eller förändra befintliga badbryggor så att det blir större kräver 

strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet. Ansökan kräver framtagning av 

olika underlag som visar att inte växt- och djurliv kan påverkas negativ och 

handläggningstiderna dispensprövning är långa. Även anläggningar vid de naturliga 

vattendrag som är strandskyddade kräver strandskyddsdispens. Bryggor på badplatser 

skall också vara säkra att vistas på utan att riskera att skada sig – det gäller både 

förankring och utförande. Det kan krävas ny livräddningsutrustning om det inte redan 

finns på platsen. Badbryggor på helt nya platser är inte heller lämpligt då det skulle kräva 

extra resurser för förvaltningen att kontrollera om badvattenkvaliteten är tjänlig.  

Soldäck vid vattendrag kan kräva strandskyddsdispens enligt ovan och är en allt för 

tidskrävande process. 

Samverkan med relevanta aktörer 

Park- och naturförvaltningen har i samverkan med Göteborg & Co och trafikkontoret 

möjliggjort flera coronasäkrade mötesplatser runt om i staden. Dessutom planerar 

förvaltningen flera platsskapande åtgärder i samverkan med andra relevanta aktörer 

såsom Avenyföreningen, Majornas orienteringsklubb och Trafikkontoret, Social 

förvaltningen centrum. 

Finansiering 

De åtgärder som förvaltningen föreslår att genomföra för att förebygga trängsel vid 

parker, grönområden och vid badplatser uppskattas till ett ungefärligt ekonomiskt värde 

på 15,0 mkr. Det är i ett tidigt skede svårt att bedöma dessa kostnader och förvaltningen 

kommer som en del av den ordinarie budget- och uppföljningsprocessen redovisa och 

rapportera avvikelser gentemot planerade åtgärder. 

Park- och naturnämnden utgår ifrån att centralt avsatta medel från kommuncentrala poster 

avseende att genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser kan 

rekvireras under 2021. 
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Föreslagna insatser Kostnad, tkr 

Badplatser bemanning och utökning av 

beredskap 

1 200 

Ökade arbetshandledarresurser under 11 veckor 1 000 

Utökade städ- och skötselinsatser för ökade 

besök i parker och grönområden (personal) 

6 000 

Digital parkeringsskyltning vid Hovås- och 

Askims badplats 

600 

Skyltning för att informera och begränsa smitta 600 

Satsning på blomsterplanteringar sommarsäsong 200  

Utökad operativ arbetsledning och bemanning 

under 2021 

600 

Digitala promenadstråk (produktionsbyrå) 500  

Utökad hantering av inkommande ärenden och 

förfrågningar på grund av pandemin (VS och 

kontaktcenter) 

1 000 

Utökade kommunikationsresurser under 

sommaren  

400 

Utökat rekryteringsstöd till chefer  400  

Transportkostnader och hyra av mobila toaletter 

samt inköp av bänkar och bord 

2 500 

Totalt 15 000 

 

 

Laila Einarsson   Linda Nygren 

 

Krissamordnare covid-19   Direktör 
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