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NÄSTA STEG FÖR ATT ERSÄTTA SCANDINAVIUM  
 

Göteborg har under många år satsat på besök, turism, möten och evenemang. Hittills har staden 
tillsammans med branschen varit framgångsrik med att rekrytera evenemang och event till Göteborg. 
Varje år besöker omkring två miljoner människor mer än 400 idrotts- och underhållningsevenemang 
på någon av arenorna i Göteborg. Besöksnäringen bidrar både med reseanledningar, upplevelser och 
arbetstillfällen för många människor med olika erfarenhet och kompetenser.  

Staden kan inte leva på gamla meriter. Om Göteborg ska behålla en tätposition krävs fortsatt 
utveckling. Scandinavium har blivit föråldrad och möter inte längre de krav som ställs. Vi är överens 
om att staden även framöver ska ha en ambitionsnivå för evenemangsstaden som motsvarar vad 
Scandinavium kunnat erbjuda. 

Vi anser därför att staden behöver en arena i nära anslutning till det befintliga Scandinaviums läge. 
Nollalternativet eller att enbart renovera Scandinavium är inte tillräckligt. Samtidigt vill vi vara tydliga 
med att detta varken kan eller ska vara ett åtagande enbart för staden. Det är många både inom och 
utom besöksnäringen som drar nytta av en ny arena och som bör kunna bidra till att den kan byggas 
och drivas.  

Utredningen ska göra en kartläggning av göteborgarnas behov, önskemål och intressen. Arenan ska 
utformas i ett inkluderande hela staden-perspektiv med alla göteborgares bästa för ögonen. 
Utredningen behöver beakta hur det ska finansieras och hur synergier med besöksnäringen, 
hyresgästerna och andra intressenter bäst kan tas till vara. Samtidigt är det viktigt att arenan kan 
användas för många ändamål och kan bidra till att evenemangsområdet får mer av vardagsliv och 
aktiviteter även mellan de större arrangemangen. Inom ramen för ett hållbart ekonomiskt åtagande bör 
även breddidrottens och den bredare kulturverksamhetens behov beaktas vid utformningen. 
Infrastruktur och trafik – liksom fler bostäder, kontor och övriga verksamheter ska också ingå i 
planeringen.  

Det finns stora möjligheter att skapa evenemang och aktiviteter som möter invånarnas behov. 
Självklart måste en god tillgänglighet för funktionsnedsatta säkras samt om att ha tydliga 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det ska skapas mötesplatser där alla göteborgare känner sig 
välkomna och hittar evenemang och aktiviteter av intresse – oavsett kön, ålder eller ekonomiska 
möjligheter. Arenan ska vara en öppen del av staden med en miljöprestanda som bidrar till en hållbar 
evenemangsverksamhet. 

Vi är överens om behovet av en ny arena. Dess finansiering, graden av kommersialisering och 
driftsform får klargöras i det kommande arbetet.  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
Kommunstyrelsen föreslås besluta  

att  Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Got Event, 
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och övriga relevanta aktörer ta fram förslag på 
hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena med beaktande av intentionerna i detta 
yrkande. Resultatet av utredningen ska vara färdigt under hösten 2017.  
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att  Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga relevanta kommunala 
aktörer inleda en dialogprocess med det organiserade idrotts- och kulturlivet, 
medborgare och näringsliv om finansiering och utformning av en arena med beaktande 
av intentionerna i detta yrkande.  

 


