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Svar på Göteborgsförslag avseende att skapa 
ett medborgardrivet kulturcentrum i Gamla 
Lundby gymnasium  
 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget med anledning av att tidigare beslut är fattat om 

att ersätta lokalerna i före detta Gamla Lundby gymnasium med en planerad grundskola 

2. Stadsdelsnämnden noterar att beslut är taget att behålla och utveckla Konsertsalen och 

påtalar vikten av att den även framgent blir en allmän och tillgänglig arena för publika 

kulturevenemang. 

Sammanfattning av förslag för Medborgardrivet 

kulturcentrum i Gamla Lundby gymnasium  
Göteborgsförslaget [ID=1056] som berör SDF Lundby har uppnått 200 röster och har nu 

legat ute i 90 dagar. Förslaget, namnunderskrifter och eventuella kommentarer bifogas 

som bilaga. Förslagsställare är David Nilsson i forumet Göteborgsförlaget. 

Förslaget beskriver hur Lundby gamla gymnasium skulle kunna byggas om som arena för 

fritidsaktiviteter, mötesplats och för mobilisering av civil -och lokalsamhället. I förslaget 

ingår aulan som renoverat scenrum, entréytor samt restaurang. I de delar som i dag är 

klassrum tänker man sig konstnärsateljéer, teaterstudios, replokaler och möteslokaler 

samt även kontorsplatser för föreningar eller entreprenörer i uppstartsfas. Vidare menar 

förslaget att ett enkelt hostel skulle kunna inrymmas i byggnaden. Förslaget beskriver 

även anläggningens drift som möjlig att lösa genom socialt företagande, Idéburet 

offentligt partnerskap och liknande medborgardrivna lösningar. 

I fokus för hela idén ligger arbetet med jämlik stad där förslagsställarna tagit fasta på den 

sociala dimensionens grunder med delaktighet och inkludering.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förslaget innebär en samhällsekonomisk investering som skulle kunna vara gynnsam för 

Lundbys arbete inom ramen för Jämlik stad. När det gäller nuvarande Konsertsalen så 

finns det redan i nuläge en plan med avsatt budget för att bevara och renovera lokalen. 

Renoveringen inbegriper viss kringyta så som entrédel och WC. För att helt säkerställa att 

lokalen skulle kunna användas som föreslås med möjlighet till servering för gästerna så 

skulle budgeten dock behöva utökas. De flesta större publika arrangemang, konferenser 
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och förställningar, efterfrågar någon form att möjlighet till förtäring varför detta bör 

övervägas. För själva driften av lokalen kommer det att behövas en särskild ekonomisk 

utredning i förhållande till Göteborgs Stads pågående omorganisation men också med 

hänsyn till medborgardrivna aktiviteter.  

Lundbys expansiva utveckling ställer krav på utbildningsplatser för den växande 

befolkningen och de delar av Gamla Lundby gymnasium som i dag innehåller klassrum 

kommer att rivas för att skapa nya rymligare lokaler för en 4-9 skola med byggstart halvår 

2 2020. En del av den utökade kostnaden för att skapa en ändamålsenlig publik och 

konferensarena skulle kunna rymmas i ombyggnadskostnaden då skolan kan förväntas ha 

intressen av att kunna nyttja aulan vid vissa tillfällen.  

När det gäller de övriga punkterna i förslaget angående konstnärsateljéer, teaterstudios, 

repetitionsytor och möteslokaler så kommer dessa behov att tillgodoses genom andra 

insatser i stadsdelen. Investering har gjorts för att renovera den tidigare folkskolan på 

Herkulesgatan i Kvillestaden - en arena som kort kommer att öppna i Kulturskolans regi. 

Här finns viss möjlighet att samnyttja ytor för fria kulturlivet, föreningar och lokala 

möten. Den största investeringen på lite längre sikt utgörs av det planerade kulturhuset på 

Backaplan där Higab för närvarande genomför en förstudie. I huset kommer det att finnas 

utrymme för publika framträdanden, kulturmöten, föreningsliv, verkstäder, café samt 

läxhjälp och studiestöd i husets bibliotek. Även här kan ytor samnyttjas så att det fria 

kulturlivet och medborgarna själva kan organisera aktiviteter.  

Den del av förslaget som inriktar sig på temporära boenden är också tillgodosett genom 

andra investeringar i närområdet där bland annat Älvstranden utveckling ab tecknat 

temporärt arrendeavtal i Frihamnen med byggföretaget Tempohousing Scandinavia och 

Brofred Bygg och Entreprenad för temporära modulhus som skall skapa 800 lägenheter. 

Bostäderna förväntas vara i bruksskick 2020 /2021. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget främjar möjligheterna att arbeta med hållbara lösningar ur miljösynpunkt då det 

innebär stärkt lokal samverkan samt anpassning av befintliga ytor för aktuella intressen. 

Lundbyaulan och entrén med en keramisk fresk av den folkkära svenska konstnären och 

keramikern Lisa Larsson (född 1931 -) utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Sådana 

platser är viktiga för att skapa identitet och sammanhang i utvecklingen av staden. Med 

varsam renovering av scenrum och entré så kan arenan bli en lokal kulturklenod för 

lokalbefolkningens behov av framträdanden, film, teater, poesi, dans och föreläsningar.  

Ombyggnaden av övriga ytor svarar upp mot miljökravet att den växande andelen barn i 

närområdet skall ha möjlighet att gå i skolan utan att behöva resa långt. Detta intresse är 

av högsta prioritet i samhällsbyggnaden och sparar dessutom det stora antal resor som har 

negativ påverkan på miljön. 

Bedömning ur social dimension 
Konsertsalen i gamla Lundby Gymnasium, Mötesplats Lundby används i dag för en 

mängd olika arrangemang - allt från Kulturskolans publika aktiviteter till spelningar med 

såväl nationellt som internationellt välrenommerade artister. Arenans framtida drift är en 

viktig fråga som behöver finna sin plats i den pågående omstruktureringen av Göteborgs 

Stad. För att säkerställa mångfalden i det som presenteras på scenen och någon form av 

medborgarrepresentation i ett framtida programråd är en möjlighet att utveckla 

samverkan i linje med förslagets idé. 

Den planerade ombyggnaden kommer att innebära att området utöver den större 

skolbyggnaden också får en idrottsanläggning vilket gynnar mångfaldsperspektivet. Den 

nya anläggningen kommer att utgöra en resurs vid arrangemang så som exempelvis 

Gothia Cup där barn och unga från alla delar av världen möts.  

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I lagen betonas barns och ungas 

rätt att ta del av och utöva kultur. När förskola, grundskola och folkbibliotek förflyttats 

från de medborgarnära stadsdelsförvaltningarna till olika fackförvaltningar krävs nya och 

stärkta strukturer för konstnärliga och kulturella samarbeten i barn och ungas närområde. 

För den yngsta publiken så skulle en även en mindre studio kunna sparas i den nuvarande 

strukturen. Vägg i vägg med aulan ligger en sådan liten studio i form av en så kallad 

"black box" där föreställningarna för de yngsta brukar visas. Lokaler för 

barnteatergrupperna skall inte ha upphöjd scen och rummet skall inte vara alltför stort 

eftersom publiken utgörs av mindre grupper från förskola/skola max 50 - 70 barn. Den 

befintliga black boxen är omvittnat ändamålsenlig för den yngre publiken. Under sena 

eftermiddagar och kvällar skulle lokalen kunna utgöra en resurs för medborgardrivna 

initiativ, teater och musikspelningar samt repetitionslokal för dessa kulturområden.  

Förslaget relaterar tydligt till samtliga fyra målområden för Göteborgs Stads program för 

en jämlik stad som antogs av kommunfullmäktige 2018. Programmet är indelat i fyra 

målområden: 

Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor 

Skapa förutsättningar för arbete 

Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer 
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Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit 

Genom bevarandet av Konsertsalen och möjligheten att skapa en bra publik arena, skapas 

även fortsättningsvis goda förutsättningar för kulturmöten.  

 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på FSG 2020-05-21  

Expedieras 
Ärendet expedieras till förslagslämnaren och göteborgsförslaget.  

Bilagor 
1. Göteborgsförslaget [ID=1056] 
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Ärendet  
Göteborgsförslaget [ID=1056] som berör SDF Lundby har uppnått 200 röster och har nu 

legat ute i 90 dagar. Förslaget, namnunderskrifter och eventuella kommentarer bifogas 

som bilaga.  

När beslut är taget i ärendet ansvarar SDF Lundby för att mejla motivering och 

beslutsprotokoll till förslagslämnaren (nilsson.k.david@gmail.com) samt till 

goteborgsforslaget@kom.goteborg.se. Dessa kommer att publiceras med förslaget under 

arkiverade förslag på webbsidan för Göteborgsförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Förslaget om ett Medborgardrivet kulturcentrum i Gamla Lundby gymnasium har vunnit 

gehör hos medborgarna dels genom viss debatt i media, dels i forumet för 

Göteborgsförslaget. Det är också tänkbart att byggnadens historia har bidragit till intresset 

för frågan. Lundby gymnasium på sin tid en banbrytande skola som aktivt arbetade för 

nya ideal som till exempel att involvera eleverna i skolans beslutsprocesser. 

Förslagsställaren David Nilsson är socionom och verksamhetsutvecklare i sociala frågor 

och debatten har bland annat förts genom en artikel i Göteborgsposten 16 januari 2020. 

Artikeln ser frågan utifrån ett större perspektiv som beskriver behovet av konkreta 

lösningar för Göteborgs Stads arbete med att motverka segregation i modellen för jämlik 

stad." Trots bred politisk uppslutning i program, planer och visioner för en mer jämlik 

stad omsätts väldigt lite i konkret handling" menar Nilsson i debattartikeln.  

Sannolikt har omorganisationen av staden medfört att Stadsdelen inte kunnat 

kommunicera övriga planerade förändringar som exempelvis avsikten att bygga en ny, 

större, skola. Det är naturligt att kreativa förslag av detta slag då uppstår i avsikt att fylla 

tomma byggnader med verksamhet. 

Lundby gymnasium med ursprung i Lundby Samläroverk fick sitt nya namn och status 

1966 i samband med att staten började lägga ner läroverken och kommunalisera 

gymnasierna. Under Lundby-gymnasiets livstid 1966-1999 skedde stora förändringar i 

svensk skolpolitik och samhällsstruktur, vilket också återspeglas i skolans 

arkivhandlingar. Det var det första gymnasiet på Hisingen, en utpräglat proletär stadsdel, 

som från 1970-talet också blev en invandrartät stadsdel. * 

Sedan gymnasiet lades ned har bland annat Sverige Finska skolan bedrivit undervisning i 

lokalerna. Under senare år har husets använts till lokaler för Ungdomssatsningen och 

Kulturskolan som efter en renovering 2012 kunde flytta in i verkstäder för bild, keramik 

samt danssalar för det stora antal kulturskole - elever som utövar denna konstart i 

Lundby. Huset har gjort skäl för det officiella namnet "Mötesplats Lundby" med 

stadsdelens fritidsgård, kulturaktiviteter och större arrangemang i aulan. 

  

 

*https://sok.riksarkivet.se/ 
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Förslaget hänvisar till Göteborgs stad arbete för jämlik stad med fokus på att skapa 

medborgardrivna mötesplatser. Förslaget presenterar också konceptet att använda 

skollokaler som arena för fritidsaktiviteter, mötesplatser och för mobilisering av civil -

och lokalsamhället. Det är uppenbart att förslagsställarna sett bristen på mötesplatser och 

kulturcentrum i stadsdelen. I övervägande av förslaget måste dock hänsyn beaktas i 

förhållande det växande behovet av utbildningsplatser samt till helhetsbilden av lokaler 

för kulturutövande i området där det planerade kulturhuset på Backaplan och 

kulturskolans nya lokaler i Kvillestaden utgör ett stort tillskott. Det är bara att beklaga att 

förslagsställarna inte haft kännedom om dessa insatser vilket hade kunnat skapa en dialog 

med inriktning mot de investeringar för kulturlivet som snart kommer att konkretiseras i 

området.  

Utvecklingen av Mötesplats Lundby som kulturarena är ett faktum i och med den 

beslutade renoveringen av konsertsalen och förhoppningsvis så finns det möjligheter i 

framtiden att undersöka hur medborgardrivna arrangemang skulle kunna formaliseras 

organisatoriskt genom exempelvis ett Idéburet Offentligt Partenerskap med fria kultur 

och föreningslivet som part. 

Även om förvaltningen inte kan tillmötesgå förslaget som helhet så kan engagemanget för 

att göra delar av Gamla Lundby gymnasium till en medborgardriven mötesplats och 

kulturcentrum ses som en fortsatt utvecklingsfråga. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Förvaltningen tillstyrker endast den del av förslaget som innebär att renovera och bevara 

nuvarande Konsertsalen enligt tidigare fattat beslut.  

Förvaltningen avstyrker de delar av förslaget som innebär att bygga om den nuvarande 

skolan till lokaler för fria kulturlivet samt föreningslivet. Bedömningen utgår från ett 

helhetsperspektiv av att dessa lokalbehov kommer att tillgodoses genom andra insatser i 

stadsdelen. 

Det är viktigt att tillse att de äldre delarna av stadsdelen växer och förnyas i takt med de 

områden där stadsutvecklingen bryter ny mark. Därför är det positivt att Konsertsalen 

skall renoveras för att kunna ta emot föreställningar med lite högre krav på scenrum och 

teknik. En klok disponering av entréyta med möjlighet till enklare förtäring skulle 

medföra att arenan blev optimal för alla typer av publika event. Det är viktigt att tillse att 

driftsfrågan av de framtida arrangemangen funnit en lösning när renoveringen 

genomförts.  Förvaltningen arbetar med att undersöka driftsfrågan i förhållande till 

Göteborgs Stads framtida organisation. 
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Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 
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Jascha Marteleur  

 

Sektorschef 

 

 


