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Göteborgsförslag [2086] – Skydda Hinsholmskilen 

Ärendet 

Göteborgsförslaget [2086] ”Skydda Hinsholmskilen” har legat ute på stadens hemsida 

goteborg.se i 90 dagar och har under den tiden uppnått 411 röster. Om ett 

Göteborgsförslag får 200 röster eller fler skickas förslaget till den nämnd som ansvarar 

för frågan. Nämnden ska ta ställning till om förslaget ska beredas eller inte. Förslaget 

med namnunderskrifter redovisas i bilaga 1. 

Bilagor 

1. Göteborgsförslag [2086] med namnunderskrifter  

 

Stadsbyggnadskontorets information om ärendet 

Göteborgsförslaget [ID=2086] är att Hinsholmskilens grönområde bevaras i dess 

nuvarande utbredning, med en ny detaljplan som överensstämmer med verkligheten. Det 

skulle innebära att ny detaljplan upprättas så att befintligt idrottsområde och outnyttjat 

trafikområde ändras till allmän park samt att befintlig planstridig parkering får planstöd.  

Översiktsplan för Göteborg redovisar grön- och rekreationsområde med särskilt stort 

värde för friluftslivet. Enligt översiktsplanen finns en nedlagd deponi i området.  

Planering pågår för pendelcykelstråk mellan Saltholmen och centrala Göteborg, vilket 

kan innebära behov av breddning av cykelbana men även Saltholmsgatan och eventuell 

justering av läget för parkeringsanläggningarna. Dessa aspekter behöver behandlas vid en 

vidare beredning.  

Kommunfullmäktige har 2019-09-12 fattat beslut gällande parkeringssituationen på 

Saltholmen/Långedrag. Beslutet innehåller uppdrag bland annat till Göteborgs Stads 

Parkeringsbolag. Bolaget har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för 200 

parkeringsplatser i norra delen av området. Parkering enligt bygglovsansökan är inte 

förenlig med önskemålet i Göteborgsförslaget och det har inkommit många invändningar 

från kringboende. 

Beredning av förslaget kräver en insats resursmässigt, i ett första skede motsvarande 

hanteringen av ett planbesked, vilket innebär en kommunintern remiss och cirka 30-40 

arbetstimmar. Resursbehovet för ett eventuellt planarbete är svårbedömt, preliminärt 

motsvarar insatsen ett medelstort planprojekt då det finns flera olika anspråk på platsen 

som måste hanteras. Förprövning och planarbete får finansieras med kommunbidrag. 

Genomförande efter ett eventuellt planprojekt kan också kräva finansiering. Utredningar 
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behöver göras bland annat avseende strandskydd, markföroreningar och saneringsbehov 

samt eventuellt biotopskydd.  
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