
 

 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 1 (27) 

  

   

Tid: 14:05–18:01 (ajournering 14:49–15:00, 15:28–15:34, 17:19–17:23) 

Plats: Direktörsvillan, Slussgatan 1 

Paragrafer:  61, 67–70 

Närvarande 

Ledamöter 

Åsa Hartzell (M), 1:e vice ordförande 

Hans TO Nilsson (S) 

Urban Junevik (V) 

Catarina Börjesson (D) 

Ingela Jedvert (L) 

Hanna Bernholdsson (MP), 2:e vice ordförande 

AnnaSara Perslow (C), ordförande  

Jan Hammarström (D) 

Louise Thörnqvist (FI) 

Björn Tidland (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Mattias Hallberg (S) 

Övriga ersättare 

Ida Fossenstrand (M) §§ 57–70 

Anna Hildesson (V) 

Jan Sylvan (D) 

Övriga närvarande 

Linda Nygren, förvaltningsdirektör 

Anders Grönberg, vikarierande nämndsekreterare 

Jenny Olsson, avdelningschef offentliga utemiljöer 

Jakob Andreasson, avdelningschef stadsutveckling 

Ann Skärberg, avdelningschef arbetsmarknad § 78 p. 4 (via bildtelefoni) 

Morgan Davidsson, avdelningschef skötsel och anläggning 

Ingela Gustafsson, enhetschef natur § 78 p. 2 (via bildtelefoni) 

 
 

 

 
 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll  

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 2 (27) 

   

   

 

 

 

 

Justeringsdag: 2020-03-23 
 

Underskrifter 

 
 
Justering av paragraf 61 och 67–69 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
2020-03-25. 

 

Sekreterare 

Anders Grönberg 

 

 

Ordförande 

 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

 

Hanna Bernholdsson (MP) 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 3 (27) 

   

   

Tid: 14:05–18:01 (ajournering 14:49–15:00, 15:28–15:34, 17:19–17:23) 

Plats: Direktörsvillan, Slussgatan 1 

Paragrafer:  57–60, 62–66, 71–78 

Närvarande 

Ledamöter 

Åsa Hartzell (M), 1:e vice ordförande 

Hans TO Nilsson (S) 

Urban Junevik (V) 

Catarina Börjesson (D) 

Ingela Jedvert (L) 

Hanna Bernholdsson (MP), 2:e vice ordförande 

AnnaSara Perslow (C), ordförande  

Jan Hammarström (D) 

Louise Thörnqvist (FI) 

Björn Tidland (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Mattias Hallberg (S) 

Övriga ersättare 

Ida Fossenstrand (M) §§ 57–70 

Anna Hildesson (V) 

Jan Sylvan (D) 

Övriga närvarande 

Linda Nygren, förvaltningsdirektör 

Anders Grönberg, vikarierande nämndsekreterare 

Jenny Olsson, avdelningschef offentliga utemiljöer 

Jakob Andreasson, avdelningschef stadsutveckling 

Ann Skärberg, avdelningschef arbetsmarknad § 78 p. 4 (via bildtelefoni) 

Morgan Davidsson, avdelningschef skötsel och anläggning 

Ingela Gustafsson, enhetschef natur § 78 p. 2 (via bildtelefoni) 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 4 (27) 

   

   

 

 

 

 

 

Justeringsdag: 2020-03-27 
 

Underskrifter 

 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
2020-03-31. 

 

 

  

Sekreterare 

Anders Grönberg 

 

 

Ordförande 

 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

 

Hanna Bernholdsson (MP) 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 5 (27) 

   

   

§ 57   

Närvaro 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden antecknar närvaro enligt första sidans förteckning. 

 

Tidigare behandling 
 

Handling/ar 
 

Yrkanden 
 

Propositionsordning  
 

Omröstning 
Ange vilka som röstar Ja / Nej /Avstår. Inga tabeller. 

 

Protokollsanteckning/ar 
 

Reservation/er 
 

Justering 
 

Protokollsutdrag skickas till 
 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 6 (27) 

   

   

§ 58   

Val av justerare 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden beslutar att jämte ordföranden (C) utse Hanna Bernholdsson 

(MP) att justera protokollet.  

 

Tidigare behandling 
 

Handling/ar 
 

Yrkanden 
 

Propositionsordning  
 

Omröstning 
Ange vilka som röstar Ja / Nej /Avstår. Inga tabeller. 

 

Protokollsanteckning/ar 
 

Reservation/er 
 

Justering 
 

Protokollsutdrag skickas till 
 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 7 (27) 

   

   

§ 59   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden godkänner dagordningen. 

 

Handling 
Förslag till dagordning föreligger i form av föredragningslista. 

 

Yrkanden 
 

Propositionsordning  
 

Omröstning 
Ange vilka som röstar Ja / Nej /Avstår. Inga tabeller. 

 

Protokollsanteckning/ar 
 

Reservation/er 
 

Justering 
 

Protokollsutdrag skickas till 
 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 8 (27) 

   

   

§ 60   

Anmälan om jäv 
 

Beslut 
Ingen anmälan om jäv görs. 

 

Tidigare behandling 
 

Handling/ar 
 

Yrkanden 
 

Propositionsordning  
 

Omröstning 
Ange vilka som röstar Ja / Nej /Avstår. Inga tabeller. 

 

Protokollsanteckning/ar 
 

Reservation/er 
 

Justering 
 

Protokollsutdrag skickas till 
 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 9 (27) 

   

   

§ 61 0246/20 

Delegering av eventuella brådskande ärenden 
 

Beslut 
1. Park- och naturnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas, i de fall nämndens sammanträden inte samlar tillräckligt många 

tjänstgörande ledamöter för att uppnå beslutsförhet.  

2. Park- och naturnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-17 

 

Justering 
Omedelbar 

 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 10 (27) 

   

   

§ 62 0052/20 

Uppföljningsrapport för januari–februari  
 

Beslut 
Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens uppföljningsrapport för perioden 

januari–februari 2020. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-10 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 11 (27) 

   

   

§ 63 0050/19 

Begäran om utökad budgetram för ökade driftskostnader för 
nya skötselytor och anläggningar 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag att tillskriva kommunstyrelsen 

och begära en utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och 

anläggningar med 3,2 Mkr från år 2020 och framåt. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 12 (27) 

   

   

§ 64 0050/19 

Begäran av kommuncentrala medel för enkelt avhjälpta 
hinder för budgetåret 2020 
 

Beslut 
1. Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag att begära 8 mnkr av 

kommuncentrala medel för enkelt avhjälpta hinder för verksamhetsåret 2020. 

2. Park- och naturnämnden översänder tjänsteutlåtandet till fastighetsnämnden för 

vidare hantering. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 13 (27) 

   

   

§ 65 0205/20 

Överlämnande av byggnader inom Trädgårdsföreningen, 
Heden 705:11, från Idrotts- och föreningsnämnden till 
Fastighetsnämnden 
 

Beslut 
Park och naturnämnden antecknar informationen. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-03 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 14 (27) 

   

   

§ 66 0050/19 

Budget 2020 Park- och naturnämnden – Yrkande om 
bemannade lekplatser 
Sammanträdet ajourneras kl. 14:49–15:00. 

Beslut 
Park- och naturnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Tidigare behandling 
Park- och naturnämnden § 201 2019-12-09, § 16 2020-01-20 och § 48 2020-02-24 

 

Handlingar 
Yrkande från C, M och L daterat 2020-01-20: Bemannade lekplatser (protokollsbilaga 1) 

Yttrande från D: Ärende 10 (protokollsbilaga 2) 

 

Yrkande 
Jan Hammarström (D) yrkar på bordläggning av ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 15 (27) 

   

   

§ 67 0709/17 

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan för 
verksamheter vid Östergärde industriväg inom stadsdelen 
Lundby 
 

Beslut 
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04 

 

Justering 
Omedelbar 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 16 (27) 

   

   

§ 68 0596/18 

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – 
granskning för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen 
inom stadsdelen Krokslätt 
 

Beslut 
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden.  

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

 

Tidigare behandling 
Park- och naturnämnden § 135 2019-08-19 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-02 

Yttrande från D: Ärende 12 (protokollsbilaga 3) 

 

Protokollsanteckning 
C, M och L undertecknar yttrande från D: Ärende 12. 

 

Justering 
Omedelbar 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 17 (27) 

   

   

§ 69 0994/15 

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – 
samråd för detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom 
stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass 
 

Beslut 
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till byggnadsnämnden. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04 

 

Justering 
Omedelbar 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 18 (27) 

   

   

§ 70 0158/20 

Begäran om yttrande gällande motion av Emmali Jansson 
(MP) och Martin Nilsson (MP) angående öppna 
serveringsområden 
Sammanträdet ajourneras 15:28–15:34. 

Beslut 
1. Park- och naturnämnden avstyrker motionen av Emmali Jansson (MP) och 

Martin Nilsson (MP) angående öppna serveringsområden och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-11 

 

Yrkande 
Hanna Bernholdsson yrkar att park- och naturnämnden tillstyrker motionen och 

översänder detta yrkande som eget yttrande till kommunstyrelsen (protokollsbilaga 4). 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Hanna Bernholdssons (MP) 

yrkande. 

Votering begärs av Hanna Bernholdsson (MP). 

 

Omröstning 
Nämndens ledamöter och tjänstgörande ersättare röstar ”ja” för förvaltningens beslut 

respektive ”nej” för Hanna Bernholdssons (MP) yrkande. 

Åsa Hartzell (M): Ja 

Hans TO Nilsson (S): Nej 

Urban Junevik (V): Ja 

Catarina Börjesson (D): Ja 

Ingela Jedvert (L): Ja 

Hanna Bernholdsson (MP): Nej 

Mattias Hallberg (S): Nej 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 19 (27) 

   

   

Jan Hammarström (D): Ja 

Louise Thörnqvist (FI): Ja 

Björn Tidland (SD): Ja 

AnnaSara Perslow (C): Ja 

 

Reservation 
Hanna Bernholdsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

 

Justering 
Omedelbar 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 20 (27) 

   

   

§ 71 0778/18 

Nya regler för arvoden och ersättningar 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden antecknar Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-09 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 21 (27) 

   

   

§ 72 0202/20 

Göteborgsförslag [1015]: Bastu i Sillvik 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet för 

beslut vid senare sammanträde. 

 

Handling 
Göteborgsförslag [1015] 

 

Yrkande 
Hanna Bernholdsson (MP) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet för 

beslut vid senare sammanträde. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Konsument- och medborgarservice 

Förslagsställaren 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 22 (27) 

   

   

§ 73 0675/19 

Göteborgsförslag [932]: Utred ett friluftsbad i Göta älv vid 
Färjenäs 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden beslutar att Göteborgsförslaget ” [932]: Utred ett friluftsbad i 

Göta älv vid Färjenäs” inte genomförs. 

 

Tidigare behandling 
Park- och naturnämnden 2019-12-09 § 206 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-04 

 

Yrkande 
Björn Tidland (SD) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Konsument- och medborgarservice 

Förslagsställaren 

 

 

 

 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 23 (27) 

   

   

§ 74 0210/20 

Lekplatssäkerhet 2020 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-09 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 24 (27) 

   

   

§ 75 0181/20 

Projektredovisning till park- och naturnämnden 2020 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 25 (27) 

   

   

§ 76 0170/20 

Sportfiskarnas ansökan om föreningsbidrag 2020 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden beviljar Sportfiskarna bidrag med 500 tkr för år 2020 avseende 

fiske- och vattenvård och fiskeverksamhet i sjöar och vattendrag inom Göteborgs 

kommun. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Sportfiskarna 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 26 (27) 

   

   

§ 77 0025/20 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Park- och naturnämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut till protokollet. 

 

Handling 
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2020-03-11 

  



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokoll 27 (27) 

   

   

§ 78 0102/20 

Förvaltningen informerar 
Sammanträdet ajourneras 17:19–17:23. 

Beslut 
Park- och naturnämnden antecknar mottagandet av informationen till protokollet. 

 

Ärendet 

Åtgärdsförslag angående revisionsberättelserna 2019 

Linda Nygren informerar om Stadsrevisionens granskning och kommande besök. 

Våtmarksprojektet och fiskevårdande åtgärder 

Ingela Gustafsson informerar (via bildtelefoni) om olika delar av förvaltningens 

våtmarksprojekt och fiskevårdande åtgärder samt de senares koppling till Sportfiskarna. 

Synpunktshantering 2019 

Jenny Olsson informerar om och redovisar statistik över förvaltningens ärendeflöde och 

kontaktkanaler samt de synpunkter som inkommit därigenom. 

Gemensamt presidiemöte med NAV 

Ann Skärberg redogör (via bildtelefoni) för den dialog som fördes mellan park- och 

naturnämndens presidium och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings 

presidium på ett gemensamt presidiemöte hos den sistnämnda 2020-02-25. 

Totalförsvarsövning 2020 

Linda Nygren informerar om kommunens krigsberedskap, att alla nämnder behöver skapa 

en så kallad krigsorganisation, årets totalförsvarsövning, och visar en video från 

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om det sistnämnda. 

Med anledning av coronaviruspandemin COVID-19 

Linda Nygren informerar om kommunens och förvaltningens krisorganisation och 

samordning i samband med den pågående krisen med anledning av spridningen av 

coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 som det leder till. 

 



 
 
 
Göteborgs Park- och naturnämnd  
 
Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna 
 
     
Göteborg den 20 januari 2020 
 
 
       
Yrkande Bemannade lekplatser 
 
 
De bemannade lekplatserna i Göteborgs stad är uppskattade och för många människor en 
viktig del av vardagen, framförallt i våra socioekonomiskt utsatta områden. Att bemanna 
lekplatser med pedagoger är dock inte del av Park & Naturs kärnuppdrag.   
 
Bemanningen kostar varje år ca 3 % av förvaltningens budget. Vad Göteborgs stad har är ett 
behov, och därför behöver nu staden finna nya lösningar för detta.  
 
De pengar som Park & Natur idag lägger på att bemanna några få lekplatser behövs för  
underhåll och utveckling. Vi har ett viktigt ansvar att förhindra att stadens gemensamma ytor 
inte skall förfalla i förtid och skapa ännu högre underhållskostnader för våra skattebetalare.  
 
Vi prioriterar också de säkerhetsinspektioner som skall genomföras årligen på alla av 
förvaltningens skötta lekplatser. 
 
Därför vill vi att förvaltningen snarast startar ett arbete med att söka nya finansiärer (kan till 
exempel vara Bostadsbolag i parkens närhet) eller andra driftsformer (exempelvis 
föräldraföreningar). Vi vill även att det tydligt ska framgå hur man som initiativtagare till 
aktiviteter i Göteborgs stad gör för att söka finanser, såsom IOP, Ideburet offentligt 
partnerskap.   
 
Vi vill att förvaltningen prioriterar att finna bra lösningar för finansiering på platser där 
aktiviteter som bemanning ökar områdets trygghet.  
 
 
Vi yrkar följande: 
 

Att ett arbete påbörjas av förvaltningen där man söker alternativ finansiering eller 
utförare av bemanning av platser, med tyngdpunkt på socioekonomiskt utsatta 
områden, med syfte att öka tryggheten.  

 
 
AnnaSara Perslow (C) 
 
 
 
Åsa Hartzell (M)   Ingela Jedvert (L)  



 
 

                                                                                                                 Yttrande (D) 
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Yttrande Ärende 10. Yrkande Bemannade lekplatser (C, M och L den 20 januari 2020) 

Bemannade lekplatser får en större betydelse för stadens barn i jämförelse med 
obemannade lekplatser. Aktiviteterna sköts av professionella pedagoger och verksamheten 
utvecklas ständigt och anpassas till de olika barnens behov. Det handlar inte enbart om 
skötsel av eller underhållning av stadens gemensamma ytor. Eftersom bemanningen idag är 
anställda i stadsdelsnämnderna är frågan om verksamhet som att finna nya finansiärer inte 
rätt tidpunkt att lyfta förrän strukturella organisationsförändringen i staden är genomförd. 
 
När det gäller det komplexa arbetet som utförs på bemannade lekplatser måste det 
kvalitetssäkras och bör jämställas med  annan pedagogisk verksamhet som staden erbjuder. 
Med det synsättet på bemannade lekplatser anser Demokraterna att ett övertagande som 
finansiär av verksamheten bör upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, om det i 
huvudtaget skall ske. 
 

Demokraterna ser gärna att andra parter i samhället är med och bidrar till att förbättra 

förutsättningarna för stadens verksamheter. Förvaltningen får gärna bistå med idéer om hur 

de tillsammans med andra parter kan utveckla staden och ta vara på de initiativ som erbjuds. 
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Yttrande Ärende 12. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – 
granskning för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen inom stadsdelen Krokslätt 
 
I den utbyggnad Liseberg AB planerar i anslutning till Nellickevägen instämmer 
Demokraterna helt i förvaltningens remissvar. 
 
Idag finns det ett vackert blågrönt stråk från Ullevi till Liseberg. Demokraterna önskar om 
möjlighet finns att studera om möjlighet finns att binda samman dessa blågröna stråk i 
samband med utbyggnaden. 
 

 
 
 



Hanna Bernholdsson (MP) yrkar att park- och naturnämnden tillstyrker motionen och översänder detta 
yrkande som eget yttrande till kommunstyrelsen:

”Förvaltningen har tagit fram ett bra underlag med relevant information kring alkohollag och riktlinjer 
i staden för alkoholservering. I yttrandet förs resonemang kring vilka negativa konsekvenser så kallade 
öppna serveringstillstånd kan innebära. Förvaltningen drar även slutsatsen att det är möjligt utifrån 
dagens riktlinjer bevilja öppna tillstånd.

Motionens syfte är att göra Göteborg till en mer attraktiv evenemangsstad. Vi saknar ett mer utvecklat 
resonemang om de positiva effekter som motionärerna pekar på i sin motion – såsom ökad trivsel, 
minskat köande och frigörandet av fler vakter som kan röra sig ute i publiken istället för att stå vid 
ingången till en servering och kontrollera gäster. Fler vakter i publikhavet kommer öka både säkerhet 
och tryggheten för besökare samt motverka trakasserier och allmän oordning.

I Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering under rubriken tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten kan vi läsa: ’Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med 
tillfredsställande antal sittplatser och tydliga avgränsningar.’ Denna formulering står i motsats till 
öppna serveringsområden och bör således uppdateras. För en stad som profilerar sig som 
evenemangsstad borde öppna serveringsområden vara en självklarhet.

Då det i Göteborg endast genomförs några enstaka evenemang med öppna serveringstillstånd ser vi 
behovet av att se över Göteborgs stads riktlinjer samt hur de praktiseras för att uppnås syftet med 
Göteborg som en mer attraktiv evenemangsstad.”


