
Yrkande angående inriktning av ny översiktsplan samt 
fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo-
Frölunda 
 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Översiktsplanen är kommunens viktigaste redskap för långsiktig strategisk planering. Därför 

yrkar vi att nödvändigheten att ta fram ytterligare utbyggnadsområden försträcks och 

tydliggörs i enlighet med vårt tidigare yrkande 2020-03-17. 

 

Yrkandet 

Översiktsplanen är kommunens viktigaste redskap förlångsiktig strategisk planering. Det är 

därför av yttersta vikt att den utgår från realistiska grundförutsättningar. Det är också av detta 

skäl som vi tidigare (2020-03-17) yrkat på nödvändigheten av att ta ytterligare områden i den 

så kallade ytterstaden i bruk för bebyggelse. 

I liggande Tjänsteutlåtande anges kommunens sannolika utbyggnadsbehov av bostäder till 

100 000 fram till år 2050. Det anges vidare att 30-35 000 av dessa skulle byggas i 

innerstaden inklusive Älvstaden, 5000 i ytterstadens större samhällen och 10-15 000 i ett nytt 

planeringsområde som anges till ungefärligen Skogomeområdet på Hisingen. Totalt blir det 

mellan 45- 55 000 bostäder. Övriga 50 000 skulle då enligt uteslutningsmetoden hamna i den 

så kallade ”mellanstaden” (se TU sid 6).  

Ett problem med den innerstadscentrerade långtidsplanering som förespråkas i 

Tjänsteutlåtandet är att vi vet att den centrala utbyggnadsstrategin regelmässigt leder till 

stora kostnadsöverdrag och därmed exploateringsunderskott för staden. I förlängningen 

leder det till dyra bostäder och en försämrad kommunal ekonomi, vilket är faktorer som 

ytterligare driver på den utflyttning till kranskommunerna som redan berörts. 

Av dessa skäl yrkar vi att inriktningen på att ta fram nya utbyggnadsområden förstärks, i 

enlighet med vårt yrkande den 2020-03-17. Mycket lämpligt är då också att 

utbyggnadsmålen för ytterstadens större samhällen som Björlanda, Gunnilse, Säve med flera 

förstärks. Det mål på 4-5 000 bostäder som anges där kan sannolikt ökas kraftigt, vilket då 

också kommer att utgöra underlag för att förstärka den bristfälliga kollektivtrafik och annan 

social service som idag präglar dessa områden (vilket också anges i TU, sid 7). 

En sådan utbyggnad kommer därför att verka för ett mer robust, jämlikt och socioekonomiskt 

sammanhållet Göteborg. 
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