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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om att rädda Café Fluss i Frihamnen 
 

Yttrande 
Vi anser att frågan ska hanteras av Älvstranden Utveckling AB och dess styrelse och inte 
av Kommunfullmäktige. Parterna behöver hantera konflikten utifrån gällande avtal, regler 
och lagar.  

 

Kommunstyrelsen 
 
 
                                          

  
  

Yttrande  
Datum 2022-05-17 
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Yttrande angående Yrkande från V och MP om 
att rädda Café Fluss i Frihamnen 
 

Yttrandet 

Café Fluss har varit uppskattat av många göteborgare och har dragit besökare till 
Jubileums-området i Frihamnen. Park- och naturförvaltningen upplät ursprungligen 
genom avtal mark till caféverksamheten men marken återtogs när behövdes för att bygga 
Jubileumsparken. Med anledning av att caféet var uppskattat inslag tog Älvstranden 
Utveckling AB initiativ och erbjöd en fortsättningslösning i närheten. 

Älvstranden Utveckling AB har redovisat att verksamheten tyvärr inte fungerat med 
avseende på bland annat brandsäkerhet, stölder och inte minst bemötande mot 
Älvstrandens anställda. Avvägningen om grad och frekvens hos överträdelserna 
motiverar att avtalet sägs upp ligger hos bolaget och dess styrelse som är insatta i ärendet. 
Denna typ av avvägning är olämplig att göra i kommunfullmäktige. 

Det är styrelsens ansvar att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö för bolagets 
anställda. Vi förutsätter att stadens alla nämnder och styrelser har nolltolerans och agerar 
när hot, trakasserier och aggressioner riktas mot stadens anställda. Det gäller inte minst 
när aggressivt beteende från män drabbar kvinnliga anställda. 

Vi ser gärna att Älvstranden Utvecklings AB verkar för att en liknande verksamhet med 
nya huvudmän möjliggörs i Frihamnen. Även detta är en fråga för bolaget och dess 
styrelse att hantera. Vi hoppas att ett nytt kreativt café- och konstkoncept ska kunna bli 
uppskattat av göteborgare och andra besökare. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
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Yrkande – Yrkande angående att rädda Café 
Fluss i Frihamnen 
 

Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Avslå yrkandet från V och MP 

 

Yrkandet 
Göteborg stad har en arbetsordning där många beslut tas av förvaltningarna på delegation. 
Göteborgs Stad har även ett stort antal nämnder som tar egna beslut. 

Förutom detta har staden ett mängder med bolag som tar hundratals egna beslut varje år. 

Frågan som V och MP nu lyfter i KS och KF har inte den digniteten att den ska hanteras i 
dessa forum. 

SD anser att Älvstranden utveckling AB är fullt kapabla att fatta egna beslut i detta 
ärende, och vi har fullt förtroende för att bolaget kan hantera denna frågan själva utan att 
KS behöver lägga sig i. 
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Yrkande angående att rädda Café Fluss i 
Frihamnen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Älvstranden utveckling AB uppdras att skyndsamt föra en dialog med Café Fluss så 
att verksamheten kan drivas vidare. 
 
 

Yrkandet 
Nyheten om att Älvstranden utveckling AB valt att säga upp avtalet med det mycket 
uppskattade Café Fluss i Frihamnen överraskade många. Tusentals göteborgare och 
turister hade sett fram emot återöppnandet av detta mycket uppskattade vattenhål i den 
asfaltsöken som Frihamnen utgör. Café Fluss har skapat en unik miljö i en annan del av 
området har under lång tid byggt upp ett nytt, större område längre ut i Frihamnen. I 
september 2021 var ägarna till Café Fluss och Älvstranden överens om att satsa för att 
kunna inviga det nya området i slutet av maj. Från september har relationen mellan 
ägarna och Älvstranden försämrats till den grad att Älvstranden valde att säga upp 
kontraktet. Att det inte blir ett Café Fluss i Frihamnen är ett hårt slag mot turismnäringen 
och ambitionerna att levandegöra en plats som idag inte används till något. För stadens, 
göteborgarnas och turismens skull ser vi rödgrönrosa att samtalen behöver återupptas för 
att utreda hur det är möjligt att driva verksamheten vidare.   

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
2022-05-03 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
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