
Yttrande angående yrkande om att säkerställa 
en fortsatt publik tillgång till Guldhedstornet 

Yttrande 
Guldhedstornet är ett av de främsta landmärkena i staden och av stor kulturhistorisk vikt 
för göteborgarna. Caféverksamheten är en integrerad och viktig del av Guldhedstornets 
unika värde som kulturmiljö. Det är därför angeläget för staden att så långt som möjligt 
värna möjligheten att behålla någon sorts publik verksamhet i tornet även framöver. Det 
finns en stark folklig opinion för den publika verksamheten i Guldhedstornet vilket inte 
minst visar sig i den namninsamling som nu genomförs.  
 
Socialdemokraterna tog tidigt initiativ i frågan om att rädda den publika verksamheten i 
Guldhedstornet och har under våren lagt yrkande om detta i Kretslopp- och 
vattenämnden, som är den ansvariga nämnden. Tyvärr har övriga partier röstat emot oss i 
denna fråga. Vi anser även fortsättningsvis att det är Kretslopp- och vattennämnden som 
är rätt instans att hantera denna fråga och avslår därför detta yrkande. Vi kommer att 
fortsätta följa frågan på nämndsnivå.

Kommunstyrelsen
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Yttrande angående – yrkande om att 
säkerställa en fortsatt publik tillgång till 
Guldhedstornet och café-verksamhet på taket 
 

Frågan om möjligheterna för en publik tillgång till Guldhedstornet har behandlats av 
Kretslopp- och vattennämnden. Enligt säkerhetsskyddslagen SFS 2018:585 skall den som 
bedriver verksamhet som är betydelse för Sveriges säkerhet utreda behovet av 
säkerhetsskydd, bland annat genom en så kallad säkerhetsskyddsanalys. Nämnden har 
gjort en sådan säkerhetsanalys i enlighet med gällande lagstiftning. Analysen utgick även 
från den aktuella hotbilden som identifieras av Säkerhetspolisen.  

Det finns även annan lagstiftning och föreskrifter som gäller för dricksvattenverksamhet 
såsom exempelvis Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan 
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar LIVSFS 2008:13 som bland annat 
säger att ”Den som bedriver verksamhet vid större kommunalägda vattenverk och 
distributionsanläggningar ska skydda dricksvattenkvaliteten genom att vidta åtgärder så 
att obehöriga personer inte kan få tillträde till vattentorn samt vidta åtgärder övervakning 
av dessa anläggningar skyddas mot obehörig åtkomst.”. Sammantaget visar analysen att 
kraven som påtalats i ovan nämnda lagrum inte uppfylls med en publik verksamhet i inne 
i samma fysiska anläggning som de har dricksvatten. Orsaken till att caféverksamheten 
finns där och funnits under lång tid är att det vid tillfället då denna startades inte fanns de 
hotbilder som finns idag och lagstiftningen var inte heller lika tydlig. Det är vår 
bedömning att det inte finns någon anledning för Kommunstyrelsen att överpröva den 
bedömning som Kretslopp- och vattennämnden gjort.  

Säkerhetsanalysen är för övrigt en hemligstämplad handling som hanterats i enlighet med 
säkerhetsskyddslagen.  
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Yrkande angående – Säkerställa en fortsatt publik tillgång 
till Guldhedstornet och café-verksamheten på taket. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att omgående 
genomföra de förändringar som krävs för att säkerställa en fortsatt publik 
tillgång till Guldhedstornet och café-verksamheten på taket. 

2. Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa den 
riskanalys (inklusive ekonomiska beräkningar) som Kretslopp och vatten 
gjort. 

3. Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att plocka ner det 
hönsnätsliknande stängsel som monterades upp runt den publika 
verksamheten i början av maj 2020. 

Yrkandet 
Guldhedstornet har varit ett mycket populärt besöksmål ända sedan det 
öppnades 1953 och är idag närmast en institution i Göteborg. 

Kretslopp och vattennämnden har nyligen hänvisat till skärpt EU-lagstiftning samt 
SÄPO:s hotbildsanalys som grund för att den publika caféverksamheten inte 
längre kan vara kvar. 

Sverigedemokraterna har varit i kontakt med bland andra SÄPO, Karlstad 
kommun, Örebro kommun, Södertälje kommun, Malmö kommun, Ljusnans 
kommun, Fortifikationsverket, Försvarsmakten för att bara nämna några. SD kan 
på goda grunder konstatera att det på flera platser i landet finns skyddsobjekt 
som ligger i samma fysiska byggnadskropp som andra civila verksamheter utan 
att detta skapar några problem. 

SD yrkar därför på att SLK skall för KS redovisa den riskanalys KoV gjort och 
som KoV baserar sitt ställningstagande på. 

Sverigedemokraterna har fått ta del av en säkerhetsanalys som gjorts av ett 
oberoende större certifierat säkerhetskonsultföretag. Säkerhetsföretaget är 
sedan tidigare anlitat av flera av Göteborgs grannkommuner, större nationella 
och globalt kända företag, skolor och högskolor samt en av Göteborgs stads 
största egna kulturinstitutioner. 

Analysen visar att det (med några få ganska enkla förändringar i och i anslutning 
till vattentornet) är fullt möjligt för den publika caféverksamheten på taket till 
Guldhedstornet att även fortsättningsvis vara kvar. 
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Att säkerhetsföretaget redan anlitats av en av Göteborgs stads största egna 
kulturinstitutioner visar på att det inom Göteborg stad sedan tidigare redan finns 
en god tillit till företagets analyser och arbete. Det finns därför ingen grund för att 
ifrågasätta säkerhetsföretagets rapport, varför SD yrkar på att Kommunstyrelsen 
skall ge Stadsledningskontoret i uppdrag att snarast genomföra de åtgärder som 
krävs för att den publika verksamheten skall kunna vara kvar. 

 

Vid kontakt med turistföreningen Visit Värmland och Karlstads kommun meddelar 
båda att de mer än gärna lyfter fram och beskriver vattentornet i Kronoparken 
som ett höjdarställe att besöka för såväl barn som unga. Man ser så positivt på 
att allmänheten besöker vattentornet att det har extra öppet även vissa kvällar då 
allmänheten kan besöka vattentornet för att kunna se solnedgången över 
Karlstad från hög höjd. 2020 kommer dock vattentornet preliminärt vara helt 
stängt på grund av coronapandemin och eventuellt även delvis 2021 då det 
planeras för en större renovering av vattentornet. 

 

Det har enligt uppgift (en kort anonym insändare i GP) förekommit att barn och 
ungdomar skall ha lekt uppe på taket till vattentornet i Guldheden. Detta 
dementeras dock bestämt från caféverksamheten som säger sig aldrig ha sett 
någon befinna sig på taket. Enligt Kretslopp och Vatten skall deras personal vid 
tillsyn av vattentornet sett barn och ungdomar leka uppe på taket. 
Sverigedemokraterna har därför tagit del av tillsynsprotokoll från många många 
år tillbaka och noterar att tillsynspersonalen där aldrig rapporterat om några 
personer på taket. 

Sverigedemokraterna är även frågande till hur och när personal från Kretslopp 
och vatten kan ha sett barn och ungdomar på taket då de flesta angivna 
tillsynstillfällen enligt protokollen från KoV är genomförda vid tidpunkter då den 
publika caféverksamheten varit stängd. 
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