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Yttrande angående yrkande från D angående 
trygghetsåtgärder för klippans kulturreservat 

Yttrandet 
Vi håller med Demokraterna om aktiviteten vid klippan i anslutning Banehagsgatan 
skapar både dålig ljudmiljö och kan innebära otrygghet som måste hanteras. Vi håller helt 
med om att åtgärder ska vidtas. Vi socialdemokrater har tidigare i trafiknämnden tagit 
initiativ till ökad kameraövervakning på stadens parkeringar. Tillsammans med de 
borgerliga partierna och demokraterna även säkrat finansiering för detta och andra 
trygghetssatsningar.  

Vi tror att de exempel som demokraterna lyfter fram kan vara bra och man borde gå 
vidare med en del av dessa. Däremot tycker vi inte det är rimligt att kommunstyrelsen ska 
behandla varje otrygg plats i staden som ett enskilt ärende. Vi anser att de initiativ som vi 
har tagit är breda och välavvägda och går att använda på ett flertal otrygga platser i 
staden, där klippan är ett av dessa. Vi kommer att bevaka frågan i respektive nämnd, men 
vi anser inte att det i detta läge är en fråga för kommunstyrelsen och ska hanteras av 
berörda facknämnder i samarbete med andra myndigheter.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2021-06-02 
 

Socialdemokraterna 
  
2.2.8 



 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   
 

 

  

Ärende nr NYTT            Kommunstyrelsen 2 juni 2021      Yrkande 26 maj 2021         Dnr - 

                                                                               

 

Yrkande -  Trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med Higab, Park och 

naturförvaltningen, Parkeringsbolaget, Socialförvaltningen Centrum och Trafikkontoret 

ta fram en samlad åtgärdsplan för att upprätthålla trygghet i Klippans kulturreservat. 

 

Exempel på åtgärder att som kan läggas in i planen: 

a. förbättrad belysning 

b. kameraövervakning på parkering 

c. gångfartsområde eller annan åtgärd för trafikmiljön kring Banehagsgatan 14-18 

d. stärkt samverkan med Polisen kring brottsförebyggande och trygghetsskapande 

e. ordningsvakter vid vissa tidpunkter 

f. hinder för buskörning kring bland annat Röda Sten Konsthall 

g. trygghetsåtgärder kring infarten från Karl Johansgatan och i Amfibietunneln  

h. samverkan med bostadsrättsföreningar, verksamheter och andra fastighetsägare 

 

Yrkandet 

Klippans kulturreservat är en av Göteborgs mest unika miljöer, men på senare tid har 

det uppstått en situation som är helt ohållbar för boende, besökare och verksamma i 

området. 

Många bilar och andra fordon samlas kvälls- och nattetid. Omfattande buskörning med 

sladdande bilar kombinerat med hög musik, även nattetid, gör att det i praktiken inte 

längre är en dräglig livsmiljö. 

När boende har försökt att påtala störningarna så har man mötts av allvarliga hot. 

Polisen uppmanar i dagsläget boende att inte närma sig de som står för störningarna. 

Vidare förekommer omfattande nedskräpning, frekventa inbrott och annan påverkan på 

fastigheter. 

Göteborgs Stad måste nu ta ett samlat grepp för att upprätthålla en god livsmiljö i 

området. 

Parkeringsbolaget har påbörjat åtgärder för bättre belysning och hinder för buskörning, 

vilket är bra, men mycket mer och kraftfullare åtgärder behövs omgående. 
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