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Yttrande angående – Yrkande om bättre 
samnyttjande av lokaler för att minska 
klimatpåverkan 
 

 

Yttrandet 
I yrkandet från (S, D, M, V, L, MP, C) hänvisar man till ” ”Fossilfritt Göteborg – vad 
krävs?” och att vissa nämnder ska samutnyttja lokaler. 

Yrkandet är retoriskt skrivet och skjuter över målet. Att stadens lokaler ska utnyttjas på 
bästa sätt är en självklarhet. Uppvärmning av lokaler kostar pengar och ger stora 
koldioxidutsläpp. Att värma upp stora lokaler som står tomma är slöseri med pengar. Att 
samutnyttja lokaler ligger således på hela stadens ansvar, och inte på enskilda nämnder. 
Frågan om samutnyttjande kommer dessutom att hanteras under remissrundan av stadens 
lokalförsörjningsplan. 

På KS 2021-03-31 Ligger ett ärende 2.2.6 ” Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för 
stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner” 

Här har 14 förvaltningar och 4 bolag chans att komma med input under remissrundan. 
Bland remissinstanserna finns grundskolenämnden, förskolenämnden, 
utbildningsnämnden och lokalnämnden vilket innebär att dessa nämnder har möjlighet att 
ventilera frågan om samutnyttjande i sina remissvar.  
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Yrkande om bättre samnyttjande av lokaler för 
att minska klimatpåverkan 
  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Utbildningsnämnden och 
Lokalnämnden får i uppdrag att tillsammans öka graden av samnyttjande av 
stadens lokaler. 

 

Yrkandet 
Klimatet är vår tids största ödesfråga och hur vi agerar nu under de närmaste tio åren 
kommer att vara helt avgörande för framtida generationer. Rapporten ”Fossilfritt 
Göteborg – vad krävs?” redovisar tydligt att kraftfulla åtgärder behövs för att klara målet 
om 1,5-graders uppvärmning och att de behöver genomföras så snart som möjligt, 
eftersom en fördröjning innebär än mer kraftiga åtgärder.  

Ett sätt att minska klimatpåverkan från lokaler är ett bättre samnyttjande. Stadens 
lokaler skulle kunna nyttjas mer effektivt där olika verksamheter delar på utrymmet. För 
att det ska fungera krävs rutiner och fysiska förutsättningar för lås, förvaring av material 
mm.  

I stadens budget för 2021 finns ett uppdrag till grundskolenämnden att tillsammans med 
Förskolenämnden, Utbildningsnämnden och Lokalnämnden att ta fram en samordnad 
process för planering, underhåll och upprustning av lokaler. Genom även säkerställa en 
högre grad av samnyttjande i befintliga och kommande lokaler kan vi minska 
klimatpåverkan från stadens användning av lokaler. I detta arbete är det viktigt att 
samtidigt beakta att inga undanträngningar av utbildningsverksamheternas behov av 
och tillgång till lokaler sker. 

Vi har under 2020 haft stora problem med brister i kapaciteten på skolplatser i vissa 
centrala områden. Bättre samutnyttjande av till exempel specialsalar och idrottshallar 
innebär ett resurseffektivt sätt att öka kapaciteten. 
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Yrkande Politiska arbetsgruppen 
för ett fossilfritt Göteborg 
2021-03-24 

(S, D, M, V, L, MP, C)  
särskilt yttrande KD 
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