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Uppdrag till kommunstyrelsen om att utreda 
ett långsiktigt huvudmannaskap och 
finansiering inom Göteborgs Stad för 
Slottskogsobservatoriet 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 28 maj 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

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 
Slottsskogsobservatoriets byggnader på ett sätt som långsiktigt stödjer observatoriets 
verksamhet. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från D och S 
den 28 maj 2022. Vidare yrkade Jörgen Fogelklou (SD) bifall till tilläggsyrkande från SD 
den 27 maj 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från V och MP  
den 30 maj 2022. 

Axel Darvik (L) yrkade avslag på samtliga yrkanden. 

Vid omröstning i huvudvoteringen röstade Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till Axel Darviks 
yrkande om avslag på yrkandet från D och S. 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall till Martin Wannholts och Jörgen 
Fogelklous yrkande om bifall till yrkandet från D och S. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) avstod från att rösta. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen beslutade med fyra röster mot sex att bifalla Martin Wannholts och 
Jörgen Fogelklous yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till Axel Darviks yrkande. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 1 juni 2022. 

 
 
Göteborg den 1 juni 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – yrkande från D och S om att bevara 
och utveckla Slottskogsobservatoriet 

 
Yttrandet  
 
Det är värdefullt att stimulera astronomiintresset hos allmänheten och våra skolelever. Ett 
av flera fora för detta är Slottskogsobservatoriet. En ny arena öppnar i Göteborg under 
nästa år då Universeum bygger en visualiseringsdom med kapacitet att visa 
tredimensionell film och erbjuda möjligheter att interagera digitalt med det innehåll som 
visas upp i format som film, presentationer eller annat kommunicerbart material. 
Diskussioner pågår om hur man på bästa sätt tillgängliggör visualiseringsdomen för 
skolelever.  

Slottskogsobservatoriet drivs idag av en förening som bör underordnas samma principer 
som gäller för andra föreningar. Det betyder att man har möjlighet att söka kommunala 
föreningsbidrag och medel från externa finansiärer, t ex olika stiftelser. Man har även 
idag ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Onsala Rymdobservatorium.   

Kommunen ska värna sina kärnuppgifter och bör undvika att etablera och prolongera 
olika särlösningar för föreningar. Huvudmannaskapet för Slottskogsobservatoriet ska inte 
heller flyttas från föreningen till kommunen varför den frågan inte behöver utredas. 
Yrkandet från D och S bör därför avslås. 
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M, L, C, KD 
  
Ärende 2.1.13 
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Yrkande angående Yrkande från D om att 
bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

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

2. I övrigt avslå yrkandet från Demokraterna.  

Yrkandet 
Vi delar beskrivningen i yrkandet om att Slottskogsobservatoriet bedriver en viktig 
verksamhet i Göteborg. Regionstyrelsen i Västra götalandsregionen har tidigare beslutat 
att säga upp hyresavtalet och avtal för drift av observatoriet, med hänvisning till att det 
inte finns någon anknytning till regionens verksamheter eller finansiering från någon av 
regionens beställarnämnder. Detta gör att verksamhetens fortsatta organisatoriska hemvist 
och finansiering framöver är osäker. Vi väljer därför att bifalla den första beslutssatsen i 
yrkandet från D om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda ett långsiktigt 
huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs stad. Vi anser dock att den 
andra beslutssatsen är att gå händelserna i förväg och inte på ett direkt sätt hänger ihop 
med en utredning av huvudmannaskap och finansiering.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022-05-30  
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
2.1.13 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NDMmYy0tZG9jdW1lbnQvZGZjOGE5NzgtZWNlMS00ZjFmLTk3OWYtNTIzM2NiNDI0NGI0JmQmMQ==
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Tilläggsyrkande angående – Aktuellt förlag kring att bevara och utveckla 
Slottsskogsobservatoriet. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Higab och 
Föreningen Slottskogsobservatoriets vänner, säkerställa och utveckla en 
långsiktigt fortsatt publik verksamhet, öppen för allmänheten, i observatoriet. 
 

2. I övrigt bifalls liggande förslag. 
 

Yrkandet 
Från mitten av juni 2019 till slutet februari 2020, var frågan om 
slottskogsobservatoriets organisatoriska hemvist samt verksamhetens 
finansiering flera gånger uppe på kommunstyrelsens dagordning.  

Ärendet bordlades upprepade gånger innan Kommunstyrelsen beslutade om en 
högst tillfällig lösning. Kommunstyrelsen har därför nu att återigen hantera och 
finna en lösning på frågan om Slottsskogsobservatoriet organisatoriska framtid 
och indirekt verksamhetens finansiering.  

Sverigedemokraterna är det parti som tydligast tagit ställning för observatoriet 
och drivit på för en lösning och för att observatoriets verksamhet skall utvecklas.  

Sverigedemokraterna har därför löpande i sina budgetförslag de senaste åren 
avsatt ekonomiska medel för att säkerställa en fortsatt och utvecklad verksamhet 
i observatoriet. Budgetförslagen har löpande röstat ned av övriga partier. 

Idag drivs observatoriet av föreningen Slottskogsobservatoriets vänner. Då 
föreningen senast ansökte om ekonomiskt bidrag för sin verksamhet yrkade 
Sverigedemokraterna på att föreningen fullt ut skulle tilldelas det eftersökta 
beloppet. Kommunstyrelsen beslutade att tilldela ungefär halva beloppet.  
 
Den senaste årens verksamhet i observatoriet har i det närmaste helt varit 
fokuserad mot besök av elever från stadens skolor. Sverigedemokraterna är 
övertygade om att det finns ett intresse även hos delar av allmänheten att kunna 
besöka observatoriet. Det torde även vara möjligt att utveckla verksamheten som 
turistmål då väldigt få städer i världen kan stoltsera med ett rymdobservatorium 
mitt i stadskärnan. Sverigedemokraterna yrkar därför på att 
Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samråd med Higab och Föreningen 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2022-05-27 
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Slottskogsobservatoriets vänner, ta fram en plan för att långsiktigt säkerställa och 
utveckla en publik verksamhet, öppen inte bara för skolklasser utan för 
allmänheten i stort. 

Avslutningsvis bör noteras att det bär inte trovärdighetens tecken att från politiskt 
håll nu initiera frågan om en långsiktig lösning samtidigt som man förra gången 
frågan om finansiering hanterades föreslog att tilldela endast halva det då 
eftersökta beloppet för verksamheten 
 
De partier som önskar säkerställa en fortsatt verksamhet i observatoriet har haft 
flera tillfällen att få igenom detta men svikit observatoriet då frågan varit uppe för 
beslut. Om Göteborgs folkvalda politiska representanter har ett ärligt uppsåt 
angående att bevara observatoriet, då bör de naturligt ställa sig bakom 
Sverigedemokraternas yrkande beträffande slottsskogsobservatoriet. 
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Yrkande angående att bevara och utveckla 
Slottsskogsobservatoriet 
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 
Slottsskogsobservatoriets 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 Högskola 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. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
 
2022-05-11 
Reviderat 2022-05-28 

D, S 
 
 
Nytt ärende 
2.1.13 
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