
Återremissyrkande angående – Antagande av 
detaljplan för verksamheter vid Pressvägen 
inom stadsdelen Sörred i Göteborg. 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen som ges i uppdrag att komplettera med: 
• en kompletterande utredning på hur värdefull naturmiljö och arter kan 

skyddas på bättre sätt utifrån kritik som framförts av Naturskyddsföreningen i 
samråden 

• en vidare utredning av konsekvenser av de påträffade gifterna utifrån vad 
som framförts av Länstyrelsen i samråden 

• utökad möjlighet för allmänheten till samråd i frågan 

Yrkandet 
Feministiskt initiativ Göteborg är inte emot att etablera en batterifabrik i Göteborg. Viss 
bilism, kollektivtrafik och andra fordon kommer fortsatt behövas och de behöver 
elektrifieras. Vi måste ställa om snabbt. 
Men vi har fler än ett miljö- och klimatmål. Och för att ha en chans att nå dessa behöver 
vi kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt och göra detta på ett bättre sätt. Vi kan inte 
rädda klimatet på bekostnad av naturen. 

Feministiskt initiativ Göteborg är kritiska till den uppenbara särbehandling som 
kommunen gett vissa stora företag för att snabbt få tillstånd till denna fabrik. 
Särbehandlingen visas tydlig i att vi idag har ett extrainsatt möte för endast en fråga. 
Det är inte acceptabelt att samrådet där allmänheten får tycka till avslutades innan planen 
var färdig utan fortfarande skulle kompletteras. Den demokratiska processen har 
prioriterats ned när stadens ledande politiker och stora företag har bestämt sig. 
 
Förutom det demokratiska underskottet så vill Feministiskt initiativ fästa 
uppmärksamheten på de många miljövärden som hotas vid direkt antagande av detaljplan. 
Det gäller både det giftiga ämnet PFAS och och hotet mot vattenkvalitén, avrinning av 
dagvatten, förstörandet av våtmark och flyttandet av flera djurarter. Kompensatoriska 
åtgärder på annan plats ska vara ett sistaval vid miljöförändringar, men här används de 
som första alternativ. Både Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen har riktat skarp 
kritik som Feministiskt initiativ delar. 
 
Feministiskt initiativ yrkar i första hand återremiss för vidare beredning av miljöfrågorna 
och i andra hand avslag till detaljplanen. 

Kommunfullmäktige 
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