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Yrkande angående att bevara och utveckla 
Slottskogsobservatoriet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och 
fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet. 

2. Higabs styrelse får i uppdrag att ta fram en plan för att bevara och utveckla 
Slottskogsobservatoriets byggnader på ett sätt som långsiktigt stödjer 
observatoriets verksamhet. 

Yrkandet 
Slottsskogsobservatoriet är unikt som folkobservatorium och har under snart hundra år 
erbjudit skolelever och allmänhet visningar av stjärnhimlen. Slottsskogsobservatoriet är 
Sveriges första publika observatorium. Barn och unga i Göteborg bör även fortsatt ges 
möjlighet att besöka observatoriet för att ta del av visningar som kan öka intresset för 
naturvetenskap och rymden. Slottsskogsobservatoriets besökare är i huvudsak skolbarn. 

Västra Götalandsregionen tidigare stötta verksamheten ekonomiskt men har beslutat att 
helt upphöra med detta vid årsskiftet. För tillfället stödjer Grundskolenämnden 
verksamheten med anledning av det stora värdet för elever. Från 1 januari 2023 saknas 
säkerställd finansiering och observatoriet kommer att stängas om inget görs. 

Göteborg behöver slå vakt om sina kulturhistoriska inrättningar och utveckla sin 
naturvetenskapliga profil. Ett tillgängligt observatorium med verksamhet för allmänheten 
och skolelever har en viktig roll att spela i Göteborg. Genom att ta tillvara unga 
människors intresse för rymden läggs grunden för framtidens ingenjörer och naturvetare.  

Observatoriet har stor potential att utvecklas och bli ett vetenskapligt nav och en 
mötesplats för gamla och unga från hela staden. Det är angeläget att övergripande frågor 
om huvudmannaskap, drift och finansiering blir lösta. Lämpligen involveras Chalmers 
Tekniska Högskolan och Onsala Rymdobservatorium som idag är 
Slottsskogsobservatoriet samarbetspartners. 

Stadens barn och ungdomar ska ges möjlighet att lära sig mer om naturvetenskap och vårt 
svindlande universum. Ett ökat intresse för naturvetenskapliga ämnen är också viktigt för 
Göteborgs näringsliv. 
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