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Yttrande över motion av Emmali Jansson 
(MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP och V den 6 december 2019 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Emmali Jansson och Karin Pleijel väckta motionen bifalles. 
2. Trafiknämnden ges i uppdrag att utöka antalet sommargågator. 
3. Trafiknämnden ges i uppdrag att testa sommargågator även utanför innerstaden. 
4. Trafiknämnden ges i uppdrag att efter sommarsäsong 2020 återkomma till 

kommunfullmäktige med utvärdering av sommargågatorna. 
5. Uppdragen genomförs inom trafiknämndens ekonomiska ram för år 2020.  

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkade i första hand bifall till yrkande från MP 
och V den 6 december 2019 och i andra hand bifall till yrkande från D den 
6 december 2019 och avslag på yrkande från M, L och C den 11 december 2019. 

Naod Habtemichael (C) yrkade bifall till yrkande från M, L och C den 11 december 2019 
och avslag på yrkande från MP och V den 6 december 2019 och yrkande från D 
den 6 december 2019. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 6 december 2019 och avslag på 
yrkande från M, L och C den 11 december 2019 och yrkande från MP och V 
den 6 december 2019.  

Vid omröstning i huvudvotering beträffande yrkande från M, L och C och yrkande från 
MP och V röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C) 
och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till yrkande från M, L och C. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstade 
för bifall till yrkande från MP och V. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 264 
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Kommunstyrelsen beslutade med fyra röster mot sex att bifalla yrkandet från MP och V. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till yrkande från M, L och C.  

Representanterna från D antecknade följande till protokollet: Alliansen valde att inte 
stödja yrkandet från Demokraterna som innebar finansiering inom ram. Detta innebär att 
de istället släppte fram yrkandet från MP och V som medför en budgetrisk. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 11 december 2019. 

 
 

Göteborg den 11 december 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Ärende nr 3.1         Kommunstyrelsen 11 december 2019             Yrkande (D) 6 december 2019           Dnr 0763/19 
 

 
Yrkande ang: Motion av Emmali Jansson och Karin Pleijel ang 
sommargågator i Göteborg 
 

Förslag till beslut, i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: 

Trafiknämnden ges i uppdrag att, inom given budgetram, verka för utveckling mot fler 
sommargågator i samråd och samverkan med näringsliv och boende i berörda områden. 

 

Yrkandet 

Vi delar Miljöpartiets bedömning att sommargågator är ett positivt inslag i Göteborgs 
innerstadsmiljöer. Sommargågator, liksom gångvänliga stråk i allmänhet, gynnar handel och 
näringsliv samt ökar den verkliga och den upplevda tryggheten.  
 
Ärendet och ambitionsnivån måste dock anpassas till befintlig budgetram, med successiv 
utveckling i enlighet med Trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
 



Yrkande gällande motion från Emmali Jansson (MP) och Karin 
Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå motionen. 
2. Trafiknämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på alternativ till lämpliga sommargågator 

samt beräknad kostnadsnivå per gata. Förslagen ska tas fram med hänsyn till boende 
tillgänglighet, trafik, miljö och möjligheterna till att stärka det lokala stads- och näringslivet 
samt att utredningen ska genomföras inom ram. 

3. Eventuellt införande och finansiering av nya sommargågator framskjuts till nästa års 
budgetprocess.  

Yrkandet 

Miljöpartiet föreslår i en motion att trafiknämnden får i uppdrag att utöka antalet sommargågator 
i Göteborg. Vi delar Miljöpartiets uppfattning att sommargågator är ett bra verktyg för ökad trivsel  
och ett mer levande stadsliv. Arbetet som skett med Tredje långgatan har varit mycket framgångsrikt, 
såväl utifrån ett medborgarperspektiv som för det lokala näringslivet. Fler tillfälliga eller permanenta 
gågator och gångfartsgator i syfte till stärkt stadsliv och bättre närmiljö ser vi som bra åtgärder för en 
mer levande stad. Vi delar bilden att fler stadsdelar borde få testa detta koncept.  
 
Av tjänsteutlåtandet framgår dock att det inom ramen för trafiknämndens innevarande budget inte 
finns utrymme för de kostnadsökningar som skulle krävas för att genomföra det motionen föreslår. 
Med bakgrund av detta så anser vi det klokare att först skaffa ytterligare underlag gällande utformning 
och kostnad, och att eventuell finansiering samt införande skjuts till nästa års budgetprocess. 
 
Vi anser att fler sommargågator är en självklar väg framåt för Göteborg. För att detta ska ske på ett 
långsiktigt hållbart sätt bör processen inledas med en djupgående analys om vilka gator som är bäst 
lämpade och vilka konsekvenser som följer ur alla hållbarhetsdimensioner. 

Kommunstyrelsen                                           
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
Datum 2019–12–11 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Yrkande angående Motion av Emmali Jansson 
(MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen från Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg bifalles  
 

2. Uppdragen genomförs inom trafiknämndens ekonomiska ram för år 2020. 

Yrkandet 
I tjänsteutlåtandet anges att Stockholm Stads arbete med 20 sommargågator och andra 
liknande åtgärder kostar 14 mnkr om året. Den här aktuella motionen anger inte 
omfattningen på uppdraget till Trafiknämnden, bara att antalet sommargågator ska öka. 
Vi rödgrönrosa ser att det är fullt möjligt att inom Trafiknämndens ram finansiera en 
uppstart av arbetet under år 2020. Vi ser också att det finns möjlighet att samfinansiera 
sommargågatorna med lokala intressenter som fastighetsägare, näringsidkare och lokala 
företagsföreningar. Kommunfullmäktige har också att hantera ärendet om 
markupplåtelsetaxa, och om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Trafiknämndens 
förslag till uppdaterad zonindelning kommer Trafiknämndens intäkter att öka med ca 2 
miljoner årligen. Om Trafiknämnden anser att det är lämpligt så kan denna ökade inkomst 
användas till att exempelvis finansiera arbete med sommargågatorna.    

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2019-12-06 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
Ärende nr: 3.1 
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Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin 
Pleijel (MP) angående sommargågator i 
Göteborg  
Motionen 
Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om att ge trafiknämnden i uppdrag utöka antalet sommargågator, samt även testa 
sommargågator utanför innerstaden. Trafiknämnden föreslås också ges i uppdrag att efter 
sommarsäsong 2020 återkomma till kommunfullmäktige med utvärdering av försöket 
med sommargågatorna.  

Motionärerna anser att sommargågator kan bidra till ett mer blomstrande stadsliv och 
ökar trivseln i stan när biltrafiken tas bort till förmån av gångtrafikanter. Försöket med 
Tredje Långgatan som sommargågata har blivit så lyckat att gatan förblir gågata året runt.  

Motionärerna framför att de gator som väljs ut till att bli en sommargågata ska ha goda 
möjligheter att bli befolkade, gärna med närliggande restauranger eller food trucks som 
vill och kan ha uteserveringar. Motionärerna föreslår att som goda kandidater att testa till 
sommargågator utanför den centrala staden, kan delar av Brahegatan i Gamlestaden och 
Herkulesgatan i Brämaregården prövas.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden, SDN Centrum, SDN Lundby 
och SDN Östra Göteborg. Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående 
tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Trafiknämnden Tillstyrker motionen under 

förutsättning att de 
synpunkter som lämnas 
under samlad bedömning i 
trafikkontorets 
tjänsteutlåtande beaktas. 

Yttrande från M, L och C 

Som protokollsanteckning 

 

Trafikkontoret har för avsikt att ta 
ett bredare grepp om stadslivs-
frågan där koncept för flera olika 
typer av tillfälliga och säsongs-
baserade åtgärder undersöks och 
där sommargågator är ett av flera 
koncept. Trafikkontoret vill 
tydliggöra att det finns fler 
tillfälliga lösningar att använda 
för att uppnå motionens syfte. 
Valet av lösning måste styras av 
användarnas behov och de 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-28 
Diarienummer 0763/19 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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förutsättningar som finns på en 
plats eller ett stråk. Trafikkontoret 
arbetar därför utifrån konceptet 
”tillfällig aktivering”. Dels 
behöver tillfälliga omvandlingar 
inte alltid innebära reglering av 
gatan eller att hela gatan 
omvandlas till gågata. Det måste 
heller inte enbart ske under 
sommarsäsong. 

SDN Centrum Tillstyrker 

Yrkande särskilt yttrande 
M, L och KD 

För att skapa goda 
förutsättningarna för sommar-
gågator behövs en grundlig analys 
över viktiga faktorer för dess 
framgång. Faktorer som flöden av 
fotgängare, målpunkter i 
närområdet, möjlighet och 
intresse hos verksamheter samt 
sol-förhållanden är alla viktiga 
faktorer.  

En grundförutsättning är att de 
verksamheter som behöver ha 
tillgång till området, såsom 
hemsjukvård eller räddningstjänst, 
inte hindras av exempelvis 
sittplatser eller 
utomhusrestauranger. 

SDN Lundby  Tillstyrker  

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Förslaget är ett positivt exempel 
på hur staden kan bidra till att 
stärka och utveckla stråk genom 
att främja levande och 
intressanta gaturum. Nämnden 
vill betona vikten av att en tidig 
dialog upprättas för att uppnå ett 
gott resultat. Trafik och parkering 
är andra frågor som måste utredas 
noga kopplat till de specifika 
förutsättningar som råder vid 
Herkulesgatan.   

SDN Östra 
Göteborg 

Tillstyrker  

Ser det som önskvärt att ett 
genomförande av sommar-
gågator i Gamlestaden sker 

Del av Brahegatan kan utvecklas 
till gågata men frågan behöver 
utredas då hela Gamlestaden 
befinner sig för närvarande under 
pågående utbyggnad och 
förändring. Det medför att stråk 
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i samarbete med BID 
Gamlestaden. 

Yrkande MP 

och rörelsemönster för fotgängare 
och bilister i området påverkas 
och varierar både nu och en 
längre tid framöver.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
För att kunna ha större ambitioner än idag krävs utökade ekonomiska medel för 
planering, framtagande av koncept, hantering av möbler, avstängning och omskyltning, 
utredning, etablering och avetablering, kommunikation med mer, enligt Trafiknämnden.  

Trafiknämnden bedömer att resurser för en satsning enligt motionens förslag inte ryms 
inom trafiknämndens befintliga eller förväntade budget.  

Stadsledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige behöver anvisa finansiering i 
det fall motionen bifalls.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
På den aktuella platsen minskar buller och skadliga utsläpp i luften. Ju fler platser som är 
bilfria desto mindre incitament finns att använda bilen för resor inom staden, vilket även 
kan påverka bullernivåer och luftkvalitén positivt i övriga staden. 

Bedömning ur social dimension 
Många barn och vuxna upplever det som både tryggare och trivsammare att röra sig på 
platser utan biltrafik. Att kunna röra sig fritt och på egen hand ökar barns möjlighet till 
självständighet. För andra kan bilen vara ett villkor för att kunna ta sig fram tillräckligt 
nära för att kunna besöka affärer, apotek, vårdinrättningar eller annan service.  

Vid en omvandling av stråk och platser ges en möjlighet att utforma platsen så att den 
upplevs tryggare av alla. En plats eller ett stråk som omvandlas till att främja flöden till 
fots skapar mer yta för vistelse i stadsrummet och gör ofta upplevelsen tryggare, vilket 
bör främja jämställdhetsperspektivet.  

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 
3. SDN Centrums handlingar 
4. SDN Lundbys handlingar 
5. SDN Östra Göteborgs handlingar 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Emmali Jansson (MP) och  
Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i 
Göteborg 

 
Sommargågator är gator eller delar av gator som görs om till gågator för att öka trivseln 

och bidra till ett mer blomstrande stadsliv. På många olika sätt  arbetar man med att även 

levandegöra platser och torg under sommartid i anslutning till sommargågatorna. 

Sommargågator har blivit ett väldigt lyckat koncept i Stockholm, som under sommaren 

2019 kommer att ha över 20 sommargågator, sommartorg och popup-parker i både 

innerstad och ytterstad. En utvärdering visar att 72 % av stockholmarna tycker att 

sommargågator, sommartorg och pop up-parker bidrar till att Stockholm blir en 

attraktivare stad. Detta är ett sätt att vitalisera staden och locka fler besökare.  

I Göteborg har vi Tredje Långgatan som blivit så lyckat att gatan numera ska vara gågata 

året runt. Här har aktiviteten ökat och såväl besökare som näringsliv ser gågatan som en 

mycket lyckad förändring.  

Vi vill se ännu mer levande stadsmiljöer även i Göteborg! Med mer plats för 

uteserveringar, vistelse och olika aktiviteter kan vi förena flera positiva aspekter i 

stadsmiljön, där både stadsliv, integration, näringsliv och folkhälsa kan bli bättre. 

Utformningen bör ske i samarbete med det lokala näringslivet och/eller civilsamhället, för 

att till fullo utnyttja möjligheterna att bidra till näringslivsutveckling, mångfald, trygghet 

och trivsel på platserna.  

De gator som väljs bör ha goda möjligheter att bli befolkade, gärna med närliggande 

restauranger eller food trucks som vill och kan ha uteserveringar. Restauranger och 

krogar på Andra långgatan, på Kungsgatans västra del och längs Storgatan har önskat att 

de gatorna ska bli gågator. Vi ser även delar av Brahegatan i Gamlestaden och 

Herkulesgatan i Brämaregården som goda kandidater till att testas som sommargågator.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Trafiknämnden ges i uppdrag att utöka antalet sommargågator. 

2. Trafiknämnden ges i uppdrag att testa sommargågator även utanför innerstaden. 

3. Trafiknämnden ges i uppdrag att efter sommarsäsong 2020 återkomma till 

kommunfullmäktige med utvärdering av sommargågatorna.  

 

Emmali Jansson (MP)  Karin Pleijlel (MP) 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 110 
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Yttrande över motion av Emmali Jansson 
(MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg. 

§ 348, 3824/19 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker motionen under förutsättning att de synpunkter som 

lämnas under samlad bedömning i trafikkontorets tjänsteutlåtande beaktas. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-08-28 

Yrkanden 
My Alnebratt (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  
Naod Habtemichael (C) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets 

förslag och finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Protokollsanteckning 
Naod Habtemichael (C) anmäler en protokollsanteckning från (M), (L) och (C). 

(protokollsbilaga 1, § 348) 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2019-10-10 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-26 



 

 

Trafiknämnden  
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Naod Habtemichael (C) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   

Yttrande gällande motion från Emmali 
Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg 

 

Yttrande 
Miljöpartiet föreslår i en motion att trafiknämnden får i uppdrag att utöka antalet 

sommargågator i Göteborg. 

Vi delar Miljöpartiets uppfattning att sommargågator är ett bra verktyg för ökad trivsel 

och ett mer levande stadsliv. Arbetet som skett med Tredje långgatan har varit mycket 

framgångsrikt, såväl utifrån ett medborgarperspektiv som för det lokala näringslivet. Fler 

tillfälliga eller permanenta gågator och gångfartsgator i syfte till stärkt stadsliv och bättre 

närmiljö ser vi som bra åtgärder för en mer levande stad. Vi delar bilden att fler stadsdelar 

borde få testa detta koncept. 

Trafikkontoret skriver i sitt yttrande att man redan identifierat behovet av att utöka och 

fortsätta utveckla arbetet med tillfällig aktivering i form av exempelvis fler 

sommargågator. Av tjänsteutlåtandet framgår dock att det skulle krävas utökade 

ekonomiska medel för planering, framtagande av koncept, hantering av möbler, 

avstängning och omskyltning, utredning med mera för att kunna ha högre ambition än det 

som idag redan görs. Vår bedömning är därför att det inom ramen för trafiknämndens 

innevarande budget inte finns utrymme för de kostnadsökningar som skulle krävas för att 

genomföra det motionen föreslår. Vi bedömer därför att denna fråga bör hanteras genom 

nästkommande budgetprocessen. 

Trafiknämnden  
  

Trafiknämnden 2019-09-26 protokollsbilaga 1, § 348  

Yrkande  

 

Datum 2019-09-26                     
 

               (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet) 
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Yttrande över motion från Emmali Jansson (MP) 

och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i 

Göteborg  

Förslag till beslut 

 

1. Trafiknämnden tillstyrker motionen under förutsättning att de synpunkter som 

lämnas under samlad bedömning i trafikkontorets tjänsteutlåtande beaktas. 

 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har översänt en motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel 

(MP) angående sommargågator i Göteborg till trafiknämnden för yttrande. 

Trafiknämnden ska ta ställning till motionen som föreslår att utöka antalet 

sommargågator i Göteborg under år 2020. Trafiknämndens remissvar skall vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-10-31. 

Motionen framför att Göteborg behöver fler levande stadsmiljöer med plats för 

uteserveringar, vistelse och olika aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för stadsliv, 

integration, näringsliv och folkhälsa. Trafikkontoret arbetar i viss omfattning redan idag 

med utveckling av koncept för sommargågator inom arbetet med tillfällig aktivering, 

vilket ligger i linjer med den uppsatta strategiska riktningen för stadsutvecklingen i 

Göteborg.  

Trafikkontoret har identifierat behovet av att utöka och fortsätta att utveckla arbetet med 

tillfällig aktivering i form av sommargågator, lekstråk, aktivitetsplatser, pop up-lösningar, 

parklets med mera, i den takt och ambitionsnivå som är möjlig utifrån de ekonomiska 

resurser som är tillgängliga. Resurserna för en mycket större satsning, i den 

storleksordning som genomförs i Stockholms stad, bedöms inte rymmas inom förväntade 

budgetramar för 2020. Trafikkontoret kan inte heller på förhand bedöma om det är 

möjligt att genomföra åtgärder specifikt på de platser som föreslås i motionen. 

Utifrån ovan föreslås trafiknämnden tillstyrka motionen.  

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 

Utfärdat 2019-08-28 

Diarienummer 3824/19 
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Ekonomiska konsekvenser 

Tillfälligt platsskapande åtgärder ökar attraktiviteten av Göteborgs stadsmiljöer med ett 

mer levande stadsliv. De funkar som en tydlig marknadsföring av en plats eller ett stråk 

och kan leda till fler besökare och ökat kundunderlag för de lokala näringarna. På så sätt 

är tillfälligt platsskapande ett sätt att snabbt och till en relativ låg kostnad skapa 

mervärden i staden. 

Att arbeta med tillfällig och säsongsbaserad aktivering kan också innebära en tids- och 

kostnadsbesparing när det gäller att testa vilka lösningar som fungerar på en plats innan 

en permanent åtgärd görs. Tillfälliga lösningar som kan ambulera innebär en 

resurseffektivitet då samma möbler och material kan användas på flera platser. 

Samtidigt är det ett arbetssätt som kräver relativt stora personalresurser, antingen med 

hjälp av konsult eller driftsentreprenör, eller med trafikkontorets egen personal som kan 

projektleda på plats och ha en tät dialog mednäringsidkarna. För att kunna ha större 

ambitioner än idag krävs utökade ekonomiska medel för planering, framtagande av 

koncept, hantering av möbler, avstängning och omskyltning, utredning, etablering och 

avetablering, kommunikation med mera. Resurserna för en mycket större satsning 

bedöms inte rymmas inom trafiknämndens befintliga eller förväntade ram och fördelning. 

Barnperspektivet  

En plats avsedd för vistelse eller som är reglerad gågata eller gångfartsområde sänder en 

tydlig signal om att de gående har högsta prioritet på platsen. För barn kan det innebära 

en ökad rörelsefrihet längs gatan vilket bör ses som betydelsefullt i stadens ofta intensiva 

miljöer med en hel del motortrafik. I exempelvis stadsdelen Centrum, Majorna-Linné, 

Lundby och Östra Göteborg vet vi från trafikkontorets attitydundersökningar att 

gångmiljöerna upplevs sämre för barn att röra sig fritt i jämfört med övriga staden.    

Omvandling av gatumiljöer kan också ge möjlighet att skapa nya ytor för barn att vistas 

och aktiveras på. Sommargågator behöver inte per definition innebära serveringsytor utan 

kan inbegripa andra möjligheter till platsskapande och som är välkomnande och 

tillgängliga för fler människor och i olika åldrar. 

Mångfaldsperspektivet  

Trafikkontorets undersökningar kring gångmiljöer visar att nöjdheten med sin närmiljö, 

där man vistas, går, leker och möts, skiljer sig mellan stadsdelarna. Det är därför 

avgörande att satsningar på ett attraktivt stadsliv sprids över staden och genomförs där 

behov finns. Trafikkontoret behöver också lägga stor vikt vid att se till att vistelsemiljöer 

i centrala staden är tillgängliga och välkomnande för alla, oavsett socioekonomiska 

förutsättningar. 

En omvandling av gatumiljön möjliggör också att öka standarden på utformningen vad 

avser tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Både avseende fysiska 

hinder som exempelvis kanter, men också mentala hinder så som en otydlig utformning 

vilket kan göra miljön svår att läsa av.  

 

 



 

 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (8) 

   

   

Jämställdhetsperspektivet  

Undersökningar visar återkommande att kvinnor som grupp oftare upplever otrygghet 

kvällstid. I stadens egna enkäter upplever kvinnor i något större utsträckning att stadens 

gångmiljöer och offentliga rum är otrygga. Även personer med könsöverskridande 

identitet upplever generellt högre otrygghet än andra på offentliga platser enligt 

undersökningar som finns som underlag till stadens plan för att förbättra hbtq-personers 

livsvillkor. 

Vid en omvandling av stråk och platser ges en möjlighet att utforma platsen så att den 

upplevs tryggare av alla. En plats eller ett stråk som omvandlas till att främja flöden till 

fots skapar mer yta för vistelse i stadsrummet och gör ofta upplevelsen tryggare, vilket 

bör främja jämställdhetsperspektivet.  

Miljöperspektivet 

Åtgärder som gågator och gångfartsgator främjar att ta sig fram till fots och är också en 

prioritering av trafikslag med mindre miljöpåverkan. En strategisk prioritering av åtgärder 

som skapar gång- och vistelsemiljöer bör främja miljöperspektivet utifrån luftkvalitet, 

bullersituation och klimatpåverkan.  

Tillfälliga åtgärder för att öka stadslivet, som bland annat sommargågator, är att 

omfördela yta från motortransporter till förmån för gång- och cykelresor vilket ligger i 

linje med Göteborgs grönstrategi, stadens miljöprogram, klimatstrategiska program och 

åtgärdsprogram mot buller.  

Omvärldsperspektivet 

Olika typer av tillfälliga och säsongsbaserade lösningar har blivit vanligt förekommande i 

många storstäder runtom i världen. Vanligast är att större tillfälliga etableringar blandas 

med mobila etableringar eller åtgärder av mindre omfattning. London, Rotterdam och 

Gent är bara några exempel på städer av olika storlek i Europa som arbetar uttalat och 

ambitiöst med den här typen av koncept. Stockholm och Malmö arbetar med 

sommargator och andra tillfälliga och mobila lösningar i samarbete med fastighetsägare 

och kulturinstitutioner.  

Tillfälliga och nyskapande lösningar i stadsrummet tenderar att få uppmärksamhet och 

stor spridning och kan hjälpa till att marknadsföra Göteborg som en attraktiv stad att 

besöka eller etablera sig i.   

Förhållande till styrande dokument  

Att fokusera på platsskapande och aktiva stråk bidrar till att arbeta i riktning med 

trafikstrategins strategier och att uppfylla trafikstrategins effektmål för resor och 

stadsrum. Strategin för attraktiva stadsrum i trafikstrategin innebär att omdisponera 

gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig. 

Som ett vidare arbete med trafikstrategin har de senaste åren också vikten av att arbeta 

aktivt med attraktiva gångmiljöer i staden lyfts i arbetet med ett nytt fotgängarprogram 

där tillfälliga åtgärder och vistelseytor pekas ut som nycklar för en framgångsrik 

promenadvänlig stad.  
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I Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018 – 2026 framhåller hur den fysiska 

miljöns utformning kan öka tryggheten och främja sammanhållning mellan grupper i 

samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå. Trafikkontoret har framförallt ett 

ansvar för att uppnå målområde ”Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer”. Grundläggande 

förutsättningar för en hållbar och jämlik livsmiljö handlar till stor del om att säkerställa 

plats för rekreation och samspel för barn och unga genom tillgång till friytor och bra 

utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor. Att 

möjliggöra för aktiva och attraktiva platser och stråk där människor kan röra sig till fots 

bidrar till att uppnå målen i programmet.  

 

Bilagor  

1. Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 

sommargågator i Göteborg, Handling 2019 nr 110 
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Ärendet   

Kommunstyrelsen har översänt en motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel 

(MP) angående sommargågator i Göteborg till trafiknämnden för yttrande. 

Trafiknämnden ska ta ställning till motionen som föreslår att utöka antalet 

sommargågator i Göteborg under år 2020. 

Trafiknämndens remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-10-31. 

 

Beskrivning av ärendet  

Trafiknämnden har fått motionen ”Angående sommargågator i Göteborg” för yttrande till 

kommunstyrelsen. Motionärer är Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP).  

Motionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att  

1.     Trafiknämnden ges i uppdrag att utöka antalet sommargågator.  

2.     Trafiknämnden ges i uppdrag att testa sommargågator även utanför innerstaden.  

3.     Trafiknämnden ges i uppdrag att efter sommarsäsong 2020 återkomma till 

kommunfullmäktige med utvärdering av sommargågatorna.  

Bakgrunden till motionen är framväxten av flera lyckade koncept i Stockholm och i 

många andra städer runtom i världen där gator eller delar av gator gjorts om för att öka 

trivsel och ett positivt stadsliv. I Göteborg har sommargågatan på delar av Tredje 

Långgatan varit ett lyckat koncept och som nu lett till beslut om omvandling till 

permanent gågata. Motionen framför att Göteborg behöver fler levande stadsmiljöer med 

plats för uteserveringar, vistelse och olika aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för 

stadsliv, integration, näringsliv och folkhälsa. Motionen föreslår att Andra långgatan, 

Kungsgatans västra del, Storgatan, delar av Brahegatan i Gamlestaden och Herkulesgatan 

i Brämaregården som goda kandidater till att testas som sommargågator. 

 

Förvaltningens bedömning  

Trafikkontoret arbetar med utveckling av koncept för sommargågator och annan tillfällig 

aktivering vilket ligger i linjer med den uppsatta strategiska riktningen för 

stadsutvecklingen i Göteborg. Trafikstrategins inriktning för stadsrum anger att, där det är 

lämpligt, omdisponera stadsrummets ytor, från ytor som används till att hantera trafik, till 

att skapa gator där människor vill vistas och röra sig till fots.  

Ett samlat, utökat och mer strategiskt arbete med ”tillfällig aktivering för ett positivt 

stadsliv” är påbörjat på trafikkontoret. Arbetet ligger tydligt i linje med det strategiska 

arbete med gångvänlighet och attraktiva stadsrum som har formats under åren då 

trafikkontoret haft uppdraget att jobba fram ett nytt strategiskt styrande dokument för 

gångvänlighet. Denna strategiska inriktning presenterades i den remissversion till 

fotgängarprogram som togs fram. Dokumentet är inte antaget på grund av förändringar i 

riktlinjerna för styrande dokument, men trafikkontoret jobbar i enligt dess strategiska 

innehåll då kopplingen till kontorets grunduppdrag är stark.  
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Trafikkontoret har för avsikt att ta ett bredare grepp om stadslivsfrågan där koncept för 

flera olika typer av tillfälliga och säsongsbaserade åtgärder undersöks och där 

sommargågator är ett av flera koncept. Trafikkontoret vill tydliggöra att det finns fler 

tillfälliga lösningar att använda för att uppnå motionens syfte. Valet av lösning måste 

styras av användarnas behov och de förutsättningar som finns på en plats eller ett stråk. 

Trafikkontoret arbetar därför utifrån konceptet ”tillfällig aktivering”. Dels behöver 

tillfälliga omvandlingar inte alltid innebära att vi reglerar om gatan som gågata eller att 

hela gatan omvandlas. Det måste heller inte enbart ske under sommarsäsong  

Ekonomiska förutsättningar 

För att genomföra attraktiva, intresseväckande, funktionella och trygga platser har 

jämförbara satsningar behövt resurssätta för poster som: genomförandestudier, möblering, 

skyltning, cykelparkering, kommunikation, dialog, trafikmätningar, utvärderingar, 

projektledning etc. samt ta fram koncept och kravställning för växtlighet, färger, material, 

konst, belysning, markupplåtelse, drift och underhåll, etablering och avetablering med 

mera. 

I motionen refereras till Stockholms stads satsning på ”Levande Stockholm” där drygt 20 

platser runt om i staden har fått en tillfällig omvandling, många av dem sommargågator. 

Ett arbete som påbörjades 2016. För denna omvandling har trafikkontoret Stockholms 

stad specifikt fått 14 miljoner kronor i driftsbudget för år 2019. Den typen av ekonomiska 

möjligheter har Göteborgs trafiknämnden inte i dagsläget och det är viktigt att tydliggöra 

att en mycket större satsning, som den i Stockholm, troligen skulle kräva ett annat 

politiskt beslut.    

Det finns många exempel på tillfällig och säsongsbaserad aktivering som varit lyckade 

både i Sverige och omvärlden. Gemensamt för de satsningar som lyckats är att ansvarig 

organisation har fått ett tydligt politiskt beslut och att förvaltningen har fått resurser att 

skapa en struktur kring hur arbetet ska bedrivas och med vilket syfte. Det framgår också 

att dessa projekt har behövt utökade resurser när satsningen växt i omfattning, från pröva-

på till att vara en naturlig del av grunduppdraget.  

När omfattningen ökar ställer det också mycket högre krav på genomförande, logistik och 

förvaring. Exempelvis behöver det finnas en tillräcklig lokal för att förvara möbler och 

annat material samt eventuellt upphandlas ytterligare entreprenörer för iordningsställande 

och transporter. Det behövs också tas fram utformnings- och gestaltningsförslag som är 

anpassade för de aktuella platserna. Trafikkontoret har identifierat vikten av att fortsätta 

utveckla och utöka arbetet med tillfällig och säsongsbaserad aktivering i form av lekstråk, 

aktivitetsplatser, pop up-lösningar, parklets och sommargågator i den takt som är möjlig 

utifrån de ekonomiska resurser som är tillgängliga.  

Vikten av aktivering för ett attraktivt stadsliv  

Tillfällig aktivering skapar möjligheter att testa nytt och ger plats i staden för kreativitet 

och utveckling. Tillfälliga lösningar för att aktivera en plats eller ett stråk kan också ha 

som syfte att testa en lösning under en begränsad tid för att utreda vilka konsekvenser och 

fördelar en viss typ av lösning får för exempelvis trafik, användande, tillgänglighet osv. 

med ambitionen att åtgärderna kan bli permanenta på längre sikt.  
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Staden är under ständig omvandling och kommer aldrig att bli ”färdig”. Utformningen av 

det offentliga rummet behöver därför ibland underlätta för flexibel användning, dvs att 

platser och gator utformas på ett sätt som gör det möjligt att ändra användningen över 

dygnet, veckan eller året. Platsen, eller stråket, omvandlas under en begränsad tid för att 

förändra eller förstärka användningen av platsen. Sommargågator är gator eller delar av 

gator som görs om till gågator för att öka trivseln och bidra till ett positivt stadsliv genom 

att erbjuda mer plats för fotgängare och andra initiativ så som utökad serveringsyta. 

Sommargågator är ett sätt att arbeta med tillfällig aktivering för att skapa ett positivt 

stadsliv på en plats eller längs ett stråk.  

Tillfällig aktivering kan ha olika syften och svara på olika behov. Bland annat kan det i 

ett stadsdelsområde helt saknas attraktiva mötesplatser eller vistelseytor (även om viss 

potential för det existerar som t.ex. flöden, butiker, service etc.), på platser där det sker 

förändringar i staden så som byggplatser eller i samband med evenemang.   

Trafikkontoret delar uppfattningen som framkommer i motionen om att det är viktigt att 

åtgärder för ett positivt stadsliv sprids över staden och kommer fler till gagn. Ett positivt 

stadsliv är också en del av den lokala platsutvecklingen och som kan göra att människor 

kan trivas bättre i sin närmiljö och känna sig delaktiga. Trafikkontoret kan dock inte i 

detta skede bedöma om det är möjligt att genomföra åtgärder på de geografiska platser 

som föreslås i motionen. Först krävs en genomförandeanalys och prioritering av åtgärder 

för 2020 och framåt. 

Trafikkontorets arbete med tillfällig aktivering 

Hittills har en sommargågata genomförts i Göteborg, del av Tredje långgatan sedan 2015. 

Ett projekt som nu har blivit permanent. Initiativet kom ursprungligen från lokala 

fastighetsägare och näringar. Trafikkontoret har arbetat med stadslivsfrågan genom dialog 

och samarbeten med olika handlarsammanslutningar då det har funnits driv och intresse 

från kommersiella aktörer att prova tillfälliga lösningar i stadsmiljön. En av de viktigaste 

framgångsfaktorer som andra städer i Sverige och världen pekar ut är vikten av 

initiativtagare och drivare utanför stadens organisation. Det krävs också en stor lyhördhet 

och dialoginsats från stadens sida för att hitta rätt samarbetsparter, platser och lösningar.  

På senare år har trafikkontoret även testat konceptet tillfälliga åtgärder för att tillföra eller 

ersätta vistelseytor, som ”pop-up-parken” vid Vasabron och ”sommargata” på 

Teatergatan under 2019. Sedan tidigare har trafikkontoret även genomfört ”Playan” vid 

Stenpiren och pop-up-parker på Avenyn. Trafikkontorets ”Flygande matta” är ett exempel 

på en platsförstärkare som är mobil och har placerats ut tillsammans med möbler på olika 

platser i Göteborg under sommaren 2019, bl.a. Vårväderstorget, Hjällbo torg, Axel 

Dahlströms torg m.fl. Här har trafikkontoret testat att låta andra aktörer vara delaktiga och 

fylla den tillfälliga platsen med innehåll. Här är lokalsamhället och 

stadsdelsförvaltningarna ansvariga för aktiviteterna och trafikkontoret möjliggör genom 

platsskapande.   

Merparten av genomförda åtgärder av den här sorten har i Göteborg tidigare gjorts inom 

samarbetsorganisationen ”Trygg, vacker stad”. Eftersom denna samverkans- och 

finansieringsmöjlighet är nedlagd ser trafikkontoret att det finns ett stort behov av att hitta 

liknande arbetsformer och resurser för att kunna fortsätta genomföra den här typen av 

åtgärder. 
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Trafikkontorets samlade bedömning 

Trafikkontoret är positiva till att utöka och fortsätta att utveckla arbetet med tillfällig 

aktivering i form av lekstråk, aktivitetsplatser, pop up-lösningar, parklets och 

sommargågator. Test och utökade åtgärder kommer att genomföras i den takt som är 

möjlig utifrån tillgängliga ekonomiska resurser.  

Trafikkontoret kan inte på förhand bedöma om det är möjligt att genomföra åtgärder på 

de geografiska platser som föreslås i motionen.  

För att genomföra en satsning av en ännu större omfattning krävs ett tydlig politiskt 

beslut och ökade ekonomiska ramar. 

Med hänvisning till trafikkontorets bedömning och beskrivningar ovan föreslås 

trafiknämnden tillstyrka motionen under förutsättning att de synpunkter som läggs fram i 

yttrandet beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Rinman 

Tf Trafikdirektör 

 

Kerstin Elias 

Avdelningschef 



 

 

Centrum  

 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Göteborgs Stad Centrum, protokollsutdrag 

  

  

§ 166 

 
Svar på remiss angående motion om sommargågator i 
Göteborg 
diarienummer N134-0466/19 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker motionen från Emmali Jansson (MP) och Karin 
Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg. 

2. (M), (L) och (KD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden har fått en motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) 
angående sommargågator i Göteborg på remiss. Nämnden ska yttra sig över motionen 
senast den 31 oktober 2019.  

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2019-09-16 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i 
Göteborg 

Yrkanden 
Mattias Tykesson (M) yrkar om att få lämna särskilt yttrande från (M), (L) och (KD) med 
anledning av motionen.  

 

Justering 
Tisdag den 22 oktober 2019 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
Jenni Hermansson, sekreterare 

 

Mattias Tykesson (M), ordförande 

 

Matilda Skön (FI), justerare 

  



      
Göteborg 19.10.17 

Yttrande (M) (L) (KD) 
SDN Centrum 19.10.22 

Ärende 8 
 
Svar på remiss på motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg 
 
 
Vi ställer oss positiva till motionen angående att utöka antalet sommargågator och att testa 
sommargågator även utanför innerstaden. Detta under förutsättning att det finns ett intresse 
från boende och näringsidkare i området. Det är också viktigt att det inte markant försvårar 
framkomligheten i området.  
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Svar på remiss på motion av Emmali Jansson 
(MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
sommargågator i Göteborg  

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker motionen från Emmali Jansson (MP) och Karin 

Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har sänt en motion om att införa fler sommargågator på remiss. 

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen. Sommargågator innebär att fler ytor finns för 

samspel mellan stadens invånare. Förslaget har positiva effekter på den lokala miljön 

både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Stadsdelsnämnden påpekar vikten av att 

sommargågator utformas tillsammans med de aktörer som finns i området och att 

kommunikation och tydlighet krävs för att få gatorna att fungera som tänkt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barnperspektivet 
Sommargågator skulle innebära mindre yta för bil och mer ytor till gående och cyklister. 

Trafikseparerade ytor är generellt positivt ur ett barnperspektiv då de upplevs tryggare 

och säkrare samt ger mer utrymme för barns självständiga rörelsefrihet.  

Jämställdhetsperspektivet 
Beroende på utformning och innehåll på sommargågator kan olika grupper attraheras av 

att vistas på platserna.  

Mångfaldsperspektivet 
Beroende på utformning och innehåll på sommargågator kan olika grupper attraheras av 

att vistas på platserna.  

Miljöperspektivet 
Fler sommargågator innebär färre ytor för motorfordon i staden vilket är positivt ur ett 

miljöperspektiv. 

Centrum 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-16 

Diarienummer N134-0466/19 

 

Handläggare 

Malin Hjalmarsson och Sara Linder 

Telefon: 031-365 70 52 / 031-365 70 55 

E-post: fornamn.efternamn@centrum.goteborg.se  
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Omvärldsperspektivet 
Stockholm och Malmö är exempel på städer som har använt sig av konceptet med gågator 

särskilt under sommaren. Malmö testade 2017 för första gången att låta en central gata bli 

sommargågata. Under några månader fick bilar och parkeringsplatser på Friisgatan lämna 

plats för fler sittplatser, utökade uteserveringar, blommor och utställningar. Försöket 

ansågs lyckat och de närmsta tre åren kommer staden att ha minst tre sommargator per 

säsong.  

Stockholm arbetar sedan 2015 med konceptet Levande Stockholm där satsningar på att 

göra stadens offentliga rum mer levande året runt ingår. Under sommarmånaderna finns 

sommargågator, sommartorg och pop up-parker. Under vintermånaderna finns 

vintergågator, vinterplatser och vintertorg. Första året gjordes försök med två 

sommargågator. Under 2019 kommer sju gator att vara sommargågator, sju torg kommer 

att vara sommartorg och ytterligare sex platser kommer att fungera som pop up-parker.   

Samverkan 
Information i ärendet lämnas till förvaltningens samverkansgrupp den 16 oktober 2019. 

Beslutet skickas/expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden har fått en motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) 

angående sommargågator i Göteborg på remiss. Nämnden ska yttra sig över motionen 

senast den 31 oktober 2019.  

Beskrivning av ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår motionärerna att fler sommargågator 

etableras i staden. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

1. Trafiknämnden ges i uppdrag att utöka antalet sommargågator. 

2. Trafiknämnden ges i uppdrag att testa sommargågator även utanför innerstaden. 

3. Trafiknämnden ges i uppdrag att efter sommarsäsong 2020 återkomma till 

kommunfullmäktige med utvärdering av sommargågatorna.  

I Göteborg testades Tredje Långgatan som sommargågata under 2015. Gatan var sedan 

sommargågata även följande år för att från och med 2018 bli gågata året om. 

Motionärerna beskriver hur sommargågator kan användas för att öka trivseln och bidra 

till ett mer blomstrande stadsliv i ett område.  

Sommargågator 

En sommargågata är en gata som en period under sommaren regleras som en gågata. 

Enligt trafikförordningens 8 kapitel får de fordon som har rätt att vistas på en gågata 

högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde åt gående. Cyklister får färdas på en 

gågata, men inte fortare än gångfart och måste lämna företräde åt gående. 

 

Motordrivna fordon får endast köras på gågata om det behövs för: 

• varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande 

• transport av gods eller boende till och från adress på gågatan 

• transport av gäster till eller från hotell eller motsvarande 

• transport av sjuk eller rörelsehindrad person till eller från adress på gågatan 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att förslaget innebär fler ytor för samspel och 

sammanhållning i staden samt tillför fler trafiksäkra ytor där gående har prioritet. 

Förslaget har positiva effekter på den lokala miljön både ur ett socialt och ekologiskt 

perspektiv. Sommargågator kan vara ett medel för att skapa en tryggare stadsmiljö och 

aktivera platser även för personer som normalt inte vistas på i området. 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att motionen ska tillstyrkas. 

Delaktighet och inflytande 

För att skapa goda förutsättningar för sommargågator behöver dessa utformas 

tillsammans med de aktörer som finns inom området. Ett lokalt intresse är en 

förutsättning för att skapa framgångsrika sommargågator. Ett intresse för konceptet bland 

lokala aktörer är en förutsättning för framgång. Utöver lokala aktörer bör även boende i 

området involveras i utformningen av gatorna för att kunna bidra med lokal kunskap om 

närområdet.  

Tydlighet i utformningen 

I stadens kärna är det positivt med fler trafiksäkra ytor där gående har prioritet framför 

andra trafikslag. För en, relativt tillfällig, utformning av den fysiska miljön behöver det 
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dock vara tydligt vilka regler som gäller på platsen för att kunna erbjuda just trafiksäkra 

ytor. I utvärderingar från exempelvis Stockholm och Malmö beskrivs utmaningar med att 

privatbilister inte respekterar skyltningen och trafikreglerna på platserna vilket utsätter 

fotgängare och besökare på platsen för risker.  

Utformningen behöver ske med hänsyn till platsspecifika faktorer samtidigt som det 

måste vara tydligt vad som gäller även för sällanbesökare och innehålla element som 

känns igen från liknande platser. Kommunikationen om och kring platserna behöver vara 

tydlig och informativ för besökare med olika behov och förutsättningar.  

Förutsättningar 

För att skapa goda förutsättningarna för sommargågator behövs en grundlig analys över 

viktiga faktorer för dess framgång. Faktorer som flöden av fotgängare, målpunkter i 

närområdet, möjlighet och intresse hos verksamheter samt solförhållanden är alla viktiga 

faktorer. I analysen av lämpliga gator och stråk bör utvärderingarna från andra städers 

satsningar på sommargågator vara en del av underlaget.  

En grundförutsättning är att de verksamheter som behöver ha tillgång till området, såsom 

hemsjukvård eller räddningstjänst, inte hindras av exempelvis sittplatser eller 

utomhusrestauranger. 

Att området utformas med god fysisk tillgänglighet och med översiktlighet är även det 

förutsättningar för att skapa trygga och attraktiva platser för stadens invånare och 

besökare.  

 

 

 

Babbs Edberg 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Maria Augustsson 

 

Sektorschef Samhälle och kultur 
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Yttrande över motion angående 
sommargågator i Göteborg (SLK dnr 0763/19) 

§ 198, N139-0340/19 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har den 23 maj 2019 översänt motion av Emmali Jansson (MP) 

och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg, Handling 2019 nr 110 för 

yttrande senast den 31 oktober 2019. 

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2019-05-27. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker motion angående sommargågator i 

Göteborg (SLK dnr 0763/19) under förutsättning att nämndens synpunkter tas i 

beaktande.  

 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 

 

 
 

 

 

Dag för justering 

2019-09-30 

 

Lundby 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

[Lundby] 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Terese Blomqvist 

 

 

Ordförande 

Åke Björk 

 

Justerande 

Johan Svensson 
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Yttrande över motion angående 
sommargågator i Göteborg (SLK dnr 0763/19)  

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker motion angående sommargågator i 

Göteborg (SLK dnr 0763/19) under förutsättning att nämndens synpunkter tas i 

beaktande.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har översänt begäran om yttrande till SDN Lundby gällande 

motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i 

Göteborg. Motionen syftar till att vitalisera staden och locka fler besökare genom att 

utöka antalet sommargågator i staden. Sommargågator är gator eller delar av gator som 

görs om till gågator för att öka trivsel och stadsliv. I motionen föreslås 

kommunfullmäktige besluta att ge trafiknämnden i uppdrag att (1) utöka antalet 

sommargågator, att (2) testa sommargågator även utanför innerstaden samt att (3) efter 

sommarsäsong 2020 återkomma till kommunfullmäktige med utvärdering av 

sommargågatorna. Andra långgatan, Kungsgatans västra del, Storgatan, Brahegatan i 

Gamlestaden och Herkulesgatan i Brämaregården presenteras som goda kandidater till att 

testas som sommargågator.  

Förvaltningen tillstyrker föreliggande förslag och ser det som ett positivt exempel på hur 

staden kan bidra till att stärka och utveckla stråk genom att främja levande och 

intressanta gaturum. Förvaltningen ser att intresse från näringsidkare och verksamheter 

längs Herkulesgatan behöver säkerställas samt vill betona vikten av att tidig dialog 

upprättas för att uppnå ett gott resultat. Trafik och parkering är andra frågor som måste 

utredas noga kopplat till de specifika förutsättningar som råder vid Herkulesgatan.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barnperspektivet 
Biltrafik har stor påverkan på hur barn upplever sin närmiljö, minskad biltrafik och 

hastighetssänkning ökar barns tillgång till staden. Barn som har tillgång till varierade och 

stimulerande utemiljöer har dessutom bättre förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt 

och socialt. Att utöka antalet sommargågator i Göteborg är därför positivt ur ett 

barnperspektiv. Beroende på sommargågatornas utformning kan de bidra till att 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-05-27 

Diarienummer N139-0340/19 

 

Handläggare 

Frida Åberg 

Telefon: 031- 365 00 00 

E-post: frida.aberg@lundby.goteborg.se  
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främja säkra lekmiljöer samt innebära fler aktiviteter anpassade till barn och unga. 

Kvilletorget och basketplanen vid Kvillebäcken är viktiga mötesplatser för barn och 

unga idag, dessa platsers kopplingar till Herkulesgatan bör därför studeras vid 

införande av sommargågata för att tillvarata eventuella synergieffekter. 

Mångfaldsperspektivet  
De möjligheter som staden erbjuder bör fördelas så rättvist som möjligt. Staden bör vara 

tillgänglig för alla utan barriärer, att testa sommargågator utanför vad som idag betraktas 

som innerstaden är därför positivt och kan bidra till ökat stadsliv för fler delar av staden.  

Jämställdhetsperspektivet  
Herkulesgatan är belägen i primärområdet Rambergstaden, ett av de områden i Lundby 

som statistiskt sett sticker ut inom en rad olika socioekonomiska områden och där boende 

idag har störst risk att drabbas negativt av ojämlikheter i hälsa i Lundby. Att låta 

Herkulesgatan bli sommargågata kan bidra till att öka den upplevda tryggheten genom att 

platser tas i anspråk och att gaturummen befolkas. Det är ett exempel på hur stadsmiljöer 

kan utvecklas med hjälp av tillfälliga lösningar vilket skapar unika möjligheter för 

delaktighet och därför blir positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Många boende i 

Brämaregården har ett stort engagemang för sitt närområde vilket skapar stor potential för 

delaktighet och samsskapande kring Herkulesgatans utformning.  

För att sommargågatorna ska vara tillgängliga för alla oavsett funktion behöver en 

översyn av bland annat ledstråk, kantstenssänkningar och av att det finns tillräckligt med 

utrymme för människor som använder rullstol göras. Även anpassningar av de möbler 

som används på gatan kan behövas.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen ser att sommargågator bidrar till stadens vision om att skapa en attraktiv 

stad där många vill, kan och vågar gå. Fler som går istället för att resa med motoriserade 

fordon har en positiv påverkan på luftkvalitet och bullernivåer. På så vis är ett ökat 

gående ett sätt för staden att nå sina miljömål. Sommargågator är ett sätt att visa på hur en 

omdisponering av gatuutrymmet kan innebära ökat utrymme för vistelse och rörelse till 

fots med positiva effekter på upplevelse, folkhälsa och samspel mellan människor.   

Omvärldsperspektivet 
Sommargågator är inget nytt fenomen i Sverige utan är vanligt förekommande i många 

kommuner. I Stockholm har sommargågator genomförts sedan 2015, antalet gator har 

utökats successivt till följd av deras positiva mottagande hos befolkning och 

näringsidkare. Även i Malmö har sommargågator genomförts med positiva resultat. Från 

både Stockholm och Malmö finns viktiga lärdomar att hämta vilka refereras till under 

förvaltningens bedömning.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2019-09-19. 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har den 23 maj 2019 översänt motion av Emmali Jansson (MP) 

och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg, Handling 2019 nr 110 för 

yttrande senast den 31 oktober 2019. Ärendet har översänts för yttrande till 

trafiknämnden, SDN Centrum, SDN Lundby och SDN Östra Göteborg. 

Beskrivning av ärendet 
I motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i 

Göteborg föreslås kommunfullmäktige besluta att ge trafiknämnden i uppdrag att (1) 

utöka antalet sommargågator, att (2) testa sommargågator även utanför innerstaden samt 

att (3) efter sommarsäsong 2020 återkomma till kommunfullmäktige med utvärdering av 

sommargågatorna. Syftet är att vitalisera staden och locka fler besökare genom att utöka 

antalet sommargågator i staden. Andra långgatan, Kungsgatans västra del, Storgatan, 

Brahegatan i Gamlestaden och Herkulesgatan i Brämaregården presenteras som goda 

kandidater till att testas som sommargågator. 

Sommargågator är gator eller delar av gator som görs om till gågator för att öka trivsel 

och stadsliv. På en sommargata skapas plats och möjligheter att upplåta mark för såväl 

uteserveringar, varuexponering och marknader, som för boendeaktiviteter och 

föreningsliv. Åtgärder kan innefatta möblering av gågatorna, blomsterarrangemang och 

markmaterial för att med hjälp av växtlighet och sittplatser skapa mötesplatser för 

förbipasserande. Såväl trafikregleringen som utformningen av en sommargata måste 

anpassas utifrån varje enskild plats. Trafiken regleras under ett antal månader under 

sommarhalvåret då också parkeringsplatser minimeras och biltrafiken begränsas till 

specifika tider, när boende och näringsidkare har möjlighet att hämta och lämna varor och 

dylikt. Detta bereder plats för att utvidga de lokala restaurangernas uteserveringar till 

vägbanan samt att genomföra åtgärder för att främja livet i staden och skapa nya 

vistelsemiljöer.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel 

(MP) angående sommargågator och att Herkulesgatan i Brämaregården lyfts fram som en 

god kandidat till att testas som sommargågata. Förvaltningen ser att intresse från 

näringsidkare och verksamheter längs Herkulesgatan behöver säkerställas samt vill 

betona vikten av att tidig dialog upprättas för att uppnå ett gott resultat. Trafik och 

parkering är andra frågor som måste utredas noga kopplat till de specifika förutsättningar 

som råder vid Herkulesgatan.   

I Göteborgs trafikstrategi beskrivs hur gående och cyklister ska ges förtur i staden samt 

hur gaturummet bör omdisponeras för att tillskapa mer yta där människor vill vistas och 

röra sig. I Lundbys lokala utvecklingsprogram för Rambergsstaden är ett av verktygen för 

att nå målet om en sammanhållen stadsdel att stärka och utveckla stråk genom att främja 

levande och intressanta gaturum. Förvaltningen ser att dessa strategier och inriktningar 

stämmer väl överens med förslaget att utöka antalet sommargågator i staden. 

Herkulesgatan har en strategisk placering i Brämaregården med sitt centrala läge och 

närhet till kollektivtrafikknutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen. I nätverksanalyser 

framkommer att gatan utgör ett stråk som är av särskild vikt för fotgängare i stadens 

gångnät, särskilt sträckan mellan Hjalmar Brantingsgatan och Vindragaregatan. 
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Verksamheterna längs Herkulesgatan består framförallt av restauranger vilka återfinns på 

bägge sidor om gatan, vilket är positivt för att skapa olika målpunkter för fotgängare 

längs stråket. I utvärderingar av sommargågator från Malmö och Stockholm betonas 

vikten av tidig dialog och samskapande med berörda näringsidkare längs gatan och 

medborgare som en avgörande framgångsfaktor. Detta blir särskilt viktigt längs 

Herkulesgatan där antalet verksamheter är färre än på några av de andra gator som 

föreslagits i motionen. I Brämaregården finns dock även målpunkter som Göteborgs 

moské vilken lockar besökare från hela Göteborg, ett småskaligt kulturliv samt ett 

kvällsliv vid framförallt Kvilletorget som också är särskilt viktigt för närboendes 

vardagsliv. Förvaltningen bedömer att målpunkterna i närområdet skulle gynna 

Herkulesgatan som sommargågata. Närheten till Kvilletorget är särskilt positiv då torget 

är en viktig och uppskattad plats för det lokala vardagslivet med restauranger och en 

lekplats som utgör målpunkt för barn och förskolor i området. Herkulesgatan som 

sommargågata skulle kunna stärka Kvilletorgets kvaliteter och visa på hur också 

gaturummet är en vistelseyta och mötesplats.  

I de utvärderingar av införandet av sommargågator som tagits fram av både Stockholms 

Stad och Malmö Stad lyfts trafikplaneringen fram som avgörande för hur väl 

sommargågator fungerar i stadsmiljön. Exempelvis bedöms gator som trafikeras av 

spårtrafik, bussar i linjetrafik och pendlingsstråk för cyklister som olämpliga som 

sommargågator, varför Herkulesgatan kan ses som en god kandidat då ingen sådan trafik 

återfinns här. Det krävs tydlighet kring vilka regler som gäller och väl grundad kunskap 

om hur trafiksituationen ser ut idag samt hur den påverkas av genomförandet av 

sommargågator. Trafik och parkering är därför frågor som måste utredas noga.   

Förvaltningen ser även att Herkulesgatan som sommargågata kan bidra till att stärka 

kopplingen mellan Brämaregården och Frihamnen. I utvecklingsarbetet av Frihamnen 

planeras en sociodukt som överbryggar Lundbyleden och hamnbanan, de barriärer som 

idag separerar områdena. På plats idag finns en gångbro i samma syfte som dockar an till 

Herkulesgatan. Beroende på utformning av sommargågatan skulle denna koppling kunna 

förstärkas, exempelvis genom platsbyggnad som metod. 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Jascha Marteleur 

Sektorschef 
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Svar på remiss - Motion angående 
sommargågator i Göteborg. 

§ 219, N132-0436/19 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har beslutat sända en motion av Emmali Jansson (MP) och 

Karin Pleijel (MP) angående fler sommargågator i Göteborg, på remiss. 

Motionärerna beskriver sommargågator som ”gator eller delar av gator som görs 

om till gågator för att öka trivseln och bidra till ett mer blomstrande stadsliv”. 

Som stöd för motionen lyfts bland annat att konceptet sommargågator har blivit 

väldigt lyckat i Stockholm. För Göteborgs del framhålls att resultatet av 

sommargågata på Tredje långgatan blivit så lyckat att där numera är gågata året 

runt.  

 

Förutom trafiknämnden har SDN Centrum, SDN Lundby och SDN Östra 

Göteborg ombetts yttra sig då gator i de tre stadsdelarna är omnämnda i motionen. 

För Östra Göteborgs del gäller det Brahegatans möjlighet att testas som 

sommargågata. 

 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01. 

 

Yrkande 

Karl Johan Nordensten (MP) yrkar bifall till motionens intentioner, att ett 

genomförande av sommargågator i Gamlestaden bör ske i samarbete med BID 

Gamlestaden samt att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Karl Johan Nordenstens yrkande och finner att 

stadsdelsnämnden beslutat bifalla detta. 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att 

1. Ställa sig bakom motionens intentioner. 

2. Se det som önskvärt att ett genomförande av sommargågator i 

Gamlestaden sker i samarbete med BID Gamlestaden. 

Östra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-10-22 



 

 

[Östra Göteborg] 
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3. Översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 

___________ 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2019-10-25 

 

Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Kristian Widqvist 

Registrator 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson 

 

Justerande 

Stina Sewén 

 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Svar till kommunstyrelsen över remiss Motion 
angående sommargågator i Göteborg  

Förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att sända förvaltningens yttrande över remiss 

Motion angående sommargågator, dnr KS 0763/19, som sitt eget till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat sända en motion av Emmali Jansson (MP) och Karin 

Pleijel (MP) angående fler sommargågator i Göteborg, på remiss. Förutom trafiknämnden 

har SDN Centrum, SDN Lundby och SDN Östra Göteborg ombetts yttra sig då gator i de 

tre stadsdelarna är omnämnda i motionen. För Östra Göteborgs del gäller det Brahegatans 

möjlighet att testas som sommargågata. 

Svar över remissen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019. 

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen anser att det finns mycket positivt med gågator, särskilt ur ett 

socialt perspektiv. Förvaltningen tar inte ställning till motionen som helhet, men lämnar 

följande synpunkter angående förslaget om att testa Brahegatan som sommargata. 

• Förslaget att utveckla en del av Brahegatan till gågata behöver utredas ytterligare. 

Hela Gamlestaden är under utbyggnad och förändring vilket påverkar stråk och 

rörelsemönster för fotgängare och bilister i området. 

• Förvaltningen stödjer att förutsättningar för folkliv och lokalt näringsliv på 

Brahegatan behöver utvecklas. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg är samverkanspart 

i BID Gamlestaden som arbetar för utveckling av området, i samarbete med relevanta 

kommunala förvaltningar, fastighetsägare och näringsidkare.  

• Utveckling av Brahegatan behöver göras i ett sammanhang med Artillerigatan, 

Hornsgatan, Holländareplatsen, Treriksgatan och den nya torgytan vid kvarteret 

Makrillen. Därtill kommer hur frågan om biltrafiken genom området löses då det 

troligen inte blir någon biltunnel under Gamlestads Torg, samt vilken betydelse en 

eventuell omlokalisering av spårvagnshållplats SKF skulle få för Brahegatan.  

 

Motionens innehåll 
Motionen i kommunfullmäktige från Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) 

föreslår att trafiknämnden ges uppdragen att utöka antalet sommargågator, även utanför 

innerstaden, samt att efter sommaren 2020 återkomma till kommunfullmäktige med en 

utvärdering. Motionärerna beskriver sommargågator som ”gator eller delar av gator som 

Östra Göteborg 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-10-01 

Diarienummer N132-0436/19 

 

Handläggare Ann-Charlotte Gustafsson 

Telefon: 031-365 41 17 

E-post: ann-charlotte.gustafsson@ostra.goteborg.se  
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görs om till gågator för att öka trivseln och bidra till ett mer blomstrande stadsliv”. Som 

stöd för motionen lyfts att konceptet sommargågator har blivit väldigt lyckat i Stockholm. 

För Göteborgs del framhålls att resultatet av sommargågata på Tredje långgatan blivit så 

lyckat att där numera är gågata året runt. I motionen uppges att restauranger och krogar 

på Andra långgatan, Kungsgatan och Storgatan önskat att dessa gator, eller delar av, ska 

bli gågator. Motionärerna ser även delar av Brahegatan i Gamlestaden som lämplig 

kandidat att testas som sommargågata. De gator som väljs bör ha goda möjligheter att bli 

befolkade och utformningen bör ske i samarbete med det lokala näringslivet och/eller 

civilsamhället, enligt motionärerna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barnperspektivet 
Barns rörelsefrihet ökar i bilfria områden, då risken att bli påkörd avsevärt minskar. Att 

kunna röra sig fritt och på egen hand ökar barns möjlighet till självständighet. 

Mångfaldsperspektivet 
Förslaget kan ha både positiv och negativ påverkan utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Många barn och vuxna upplever det som både tryggare och trivsammare att röra sig på 

platser utan biltrafik. För andra kan bilen vara ett villkor för att kunna ta sig fram 

tillräckligt nära för att kunna besöka affärer etc.  

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
På den aktuella platsen minskar buller och skadliga utsläpp till luft. Ju fler platser som är 

bilfria desto mindre incitament finns att använda bilen för resor inom staden, vilket även 

kan påverka buller och luft positivt i övriga staden. 

Omvärldsperspektivet 
Gågator finns idag i många städer, främst i cityläge. En av de tidigaste gågatorna, och 

Europas längsta, är Ströget i Köpenhamn som tillkom efter politiskt initiativ under 1960-

talet. Då var verksamheterna utmed stråket mycket tveksamma till att gatan skulle vara 

bilfri. Det befarades att kunderna skulle svika affärer och restauranger. Tiden har visat att 

resultatet blev det motsatta och idag är Ströget mycket uppskattat och ett känt turistmål. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen anser att det finns mycket som är positivt med gågator, särskilt ur 

ett socialt perspektiv, genom möjligheten att fler människor då vill vistas och umgås 

utomhus i stadsmiljön. Förvaltningen tar inte ställning till motionen som helhet, men vill 

lämna följande synpunkter angående förslaget att testa Brahegatan som sommargågata. 

• Förvaltningen motsätter sig inte förslaget att en del av Brahegatan kan utvecklas till 

gågata men bedömer att frågan behöver utredas ytterligare. Hela Gamlestaden 

befinner sig för närvarande under pågående utbyggnad och förändring. Det medför att 

stråk och rörelsemönster för fotgängare och bilister i området påverkas och varierar 

både nu och en längre tid framöver.  
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• Förvaltningen stödjer att utemiljö och förutsättningar för folkliv och lokalt näringsliv 

på Brahegatan behöver utvecklas. Stadsdelsnämnd Östra Göteborg är samverkanspart 

i BID Gamlestaden som bildades 2018 och BID-samordnaren är anställd vid 

stadsdelsförvaltningen. BID Gamlestaden arbetar för att få till stånd utveckling av 

området i samarbete med relevanta kommunala förvaltningar, fastighetsägare och 

näringsidkare.  

• Utveckling av Brahegatan behöver göras i ett sammanhang, tillsammans med översyn 

och utveckling av Artillerigatan, Hornsgatan, Holländareplatsen, Treriksgatan och 

den nya torgytan som nu skapas vid kvarteret Makrillen. Därtill kommer 

konsekvenser av hur frågan om biltrafiken genom området löses då det troligen inte 

blir någon biltunnel under Gamlestads Torg, samt den betydelse en eventuell 

omlokalisering av spårvagnshållplats SKF skulle få för Brahegatan.  

 

Samråd 
Remissen har diskuterats med förvaltningens samordnare för BID Gamlestaden. 

Samverkan 
Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 9 oktober 2019. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 

Stadsdelsdirektör  Kristin Idskog 

   Tf Sektorschef 

 

Bilaga 
Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i 

Göteborg 
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