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Anteckningar 04/2016 
Diarienummer: N137-
0014/16 
Utfärdat, 2016-05-13 
 
 

Jenny Haglind 
Telefon: 366 57 79 
E-post: jenny.haglind@vastra.goteborg.se 
 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2016-05-12, kl 17:30 - 20:30 

Plats: Nämndsalen  

Närvarande 
Karin Greenberg, (S) 
Eva Sundén, (M) 
Henrik Sjöstrand, (M) 
Marianne Bergman, (KD) 
Anette Bernhardsson (S) 
Gustaf Asplund, Styrsö 
Gunnlaug Cottingham, Styrsö 
Thomas Larson, Asperö 
Peder Ljungstedt, Asperö  
Kia Jonsvik, Brännö 
Leif Sjöberg, Vrångö 
Jan Kristensson, Vrångö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
Marie Sjövall, Donsö 
Lina Lundgren, Donsö  
Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg 

Gäster: 
Lennart Johansson, Göteborg & Co 
Ingela Gustafsson, Park- och naturfövaltningen  
Lena Jacobsson, Park- och naturfövaltningen 
Annica Berg, Skärgårdsutvecklare punkt 7 
Frida Bengtsdotter, Länsstyrelsen 
Agneta Olsson, Länsstyrelsen  punkt 8 
Martin Lyrhem, Räddningstjänsten  punkt 9 
Carolin Folkeson, TPUSS 
Maria Berntsson, Parkeringsbolaget  
Daniel Sandström, Parkeringsbolaget punkt 10 
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1. Ordförande hälsade ö-dialogens ledamöter samt gäster välkomna  

2. Förändringar i arbetsordningen  
Val av justerare för mötets minnesanteckningar - Thomas Larson.  
 
Förslag från ordförande att eventuella uttalen som önskas föras in i 
minnesanteckningarna ska tydligt uttryckas och formuleras, alternativt lämnas in 
skriftligt till sekreteraren som kan bifoga det till anteckningarna. Förslaget 
godkändes. 

3. Utsänd dagordning godkändes  

4. Övriga frågor. Två övriga frågor anmäldes  

5. Föregående mötes anteckningar godkändes och lades till handlingarna  

6. Presentation av nya och gamla ledamöter i Ö-dialogen samt gäster  

7. Göteborg & Co och Park -och naturförvaltningen  
Lennart Johansson chef turiststaden på Göteborg och Co informerade om deras 
uppdrag och planer framåt gällande skärgården.  
 
Göteborg & Co främsta uppdrag är att utveckla besöksnäringen. Bakgrunden till 
satsningen på skärgården är ett antal medborgardialoger och arbetsgrupper med 
representanter från akademin, näringsliv och den offentliga sektorn för flera år 
sedan där det bland annat kom fram tydliga önskemål att kunna använda vattnet 
mer samt en inriktning mot en tillgänglig skärgård. Diskussioner fördes med 
Öckerö kommun kopplat till utveckling av besöksnäringen på Öckerö och hur den 
kunde kopplas samman med konceptet tillgänglig skärgård. Det landade i ett 
besökarperspektiv och starten av projektet Göteborgs skärgård med Annica Berg 
som projektledare. Projektet arbetar för att knyta samman och kommunicera 
norra och södra skärgården som en helhet. Inom projektet har det också satsats 
mycket på tillgänglighet kopplat till båttrafik vilket har resulterat i båtturen från 
Stenpiren ut till södra skärgården sommaren 2016.  
 
Göteborg och Co fortsätter i sommar att marknadsföra skärgården och att få fler 
att upptäcka den. Detta görs bland annat genom att paketera utflykter till 
skärgården i samband med andra händelser i staden samt genom bearbetning via 
media.  
 
Inom projektet Göteborgs skärgård finns det en styrgrupp bestående av 
representanter från Öckerö kommun, SDN Västra Göteborg, Göteborg & co, samt 
Park- och naturförvaltningen. Annica Berg, mail: annica.berg@ockero.se berättar 
att några av de viktiga frågorna som styrgruppen diskuterar är toaletter och 
papperskorgar på öarna samt båttrafiken.  En annan viktig fråga för projektet är en 
hållbar besöksnäring och projektet kommer att arbeta fram en hållbarhetsplan.  
 
Det finns en utmaning vad gäller toalett och papperskorgar då det inte är tydligt 
vem som ansvarar. Ingela Gustafsson och Lena Jacobsson redogör för att Park - och 
naturförvaltningen är begränsade av att de inte äger mycket mark ute på öarna och 
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att det inte finns tydligt uppdrag eller mandat att ta hand om frågan. Däremot har 
de ekonomiska medel att dela ut till privata aktörer som är villiga att öppna sina 
toaletter för allmänheten. Det finns också badplatser på öarna som får bidrag från 
Park- och natur. Park - och naturförvaltningen ansvarar för strandstädningen för 
hela staden och försöker att generera mer pengar för det. De ansvarar också för 
oljeberedskapssaneringen på avtal med entreprenör.  
 
På Styrsö, berättar Gustaf Asplund, en av deltagarna i ö-dialogen, finns det ett 
forum som heter Styrsö i samverkan, där föreningar och organisationer ingår, som 
arbetar för att förbättra diskussionen och kommunikationen mellan öarna och 
kommunen.  Det håller nu på att bildas ett forum som ska inkludera föreningar och 
organisationer från samtliga öar – Samverkan södra skärgården. Det blir ett forum 
som representerar hela södra skärgården för att samordna gemensamma frågor 
och föra dem vidare till kommunen. Det blir också en instans dit olika förvaltningar 
är välkomna att vända sig i frågor som har bäring på skärgården.  
 

8. Länsstyrelsen 
Frida Bengtsdotter och Agneta Olsson från landsbygdsavdelningen på 
Länsstyrelsen berättar om deras uppdrag gällande betaltjänster.  
 
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att bevaka samhällets behov av 
tillgången till grundläggande betaltjänster och följa utvecklingen på marknaden. De 
har också möjlighet att initiera stöd – och utvecklingsinsatser som förbättrar 
tillgången till tjänsterna.  Grundläggande betaltjänster innefattar tjänster som 
används att betala med, ta ut kontanter och sätta in dagskassor på bankkonto.  
 
Det har gjorts en kartläggning över vilka områden som fungerar sämst och det 
inkluderar många öar som saknar landförbindelse. Länsstyrelsen har pekat ut 
södra skärgården som ett prioriterat område för en sådan typ av tjänst bland annat 
eftersom skärgården har långa avstånd till dagkassehantering, det är 
kontantintensiva branscher på öarna och stort flöde av turister. De har möjlighet 
till att etablera denna tjänst på ett ställe i södra skärgården, därför är det viktigt att 
föra en dialog om var den i så fall ska ligga. Det är också beroende av att ha en 
utförare som kan ta hand om tjänsten.  Länsstyrelsen skickar med ett antal frågor 
som skärgårdsborna gärna får skicka in synpunkter på, se Länsstyrelsens 
presentation bifogad till mötets anteckningar. Ö-dialogen tar med sig frågorna och 
bjuder in Länsstyrelsen till ett av höstens möten.  
 

9. Räddningstjänsten  
Martin Lyrhem, stationsledare på Rib/Värn organisationen på räddningstjänsten, 
informerade om deras arbete.  
Enheten startades för två år sedan och har i uppdrag att koordinera alla Rib 
(räddningsman i beredskap) och räddningsvärn. De har cirka 100 värnanslutna ute 
på öarna Asperö. Brännö, Köpstadsö, och Vrångö. Värnens uppdrag inkluderar inte 
längre IVPA, detta har tagits över av Northern Offshore Services (NOS). Om NOS är 
upptagna åker Donsö Rib på uppdraget.  
Nu ser de över hur de kan utveckla de lokala räddningsvärnen och har också 
funderingar om de ska ha ett räddningsvärn även på Donsö. Krav som ställs för att 
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vara med i räddningsvärnet är att vara mellan 18-65 år och fullt frisk. Ersättning 
betalas ut vid uppdrag. I framtiden ser de ett begränsat rekryteringsunderlag för 
värnen och behöver i så fall hitta alternativ till räddningsvärnen om de inte räcker 
till.  
 
På stora Förö har det startats upp en grupp med frivilliga resurspersoner. Gruppen 
består av 65 personer som har fått en utbildning samt material och har 
direktkontakt med räddningstjänsten. Gruppen utgår från en lokal i anslutning till 
brandstationen. Eftersom det är frivilligt och utan ersättning går det också bra att 
vara över 65 år. Konceptet kan spridas till flera öar genom att kontakta 
räddningstjänsten vid intresse, kontaktuppgifter till Martin Lyrhem är 
martin.lyrhem@rsgbg.se  
 

10. TPUSS samt Parkeringsbolaget 
Carolin Folkeson från stadsbyggnadskontoret och projektledare för TPUSS 
informerade om nuläget i TPUSS-projektet. Kommunfullmäktige tog idag den 12 
maj beslut rörande parkeringssituationen på Saltholmen som ändrar vissa 
förutsättningar för projektet. Beslutet innefattade att:  

Saltholmen ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken  

Staden ska fortsatt erbjuda de boende och företag i södra skärgården möjlighet att 
hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag  

Parkeringsbolaget bör avvakta med ytterligare beslut tills rättsläget kring 
eventuella myndighetsbeslut är klargjort  

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på 
Saltholmen/Långedrag  
 
 I och med beslutet är inte TPUSS utredningen lika öppen och bred utan avgränsas 
av de ändrade förutsättningarna. Nästa steg är att gå tillbaka till 
byggnadsnämnden och få riktlinjer om hur de ska gå vidare. Ö-dialogen vill följa 
utvecklingen och bjuder in Caroline till ö-dialogens samtliga möten i höst. 
   
Daniel Sandström och Maria Berntsson från parkeringsbolaget gav en bild av 
situationen med parkeringar på Saltholmen.  
Parkeringsbolaget undersöker ny zonindelning för Saltholmen och Långedrag. De 
informerade också om att de provisoriska p-ledningsskyltarna blir permanenta. En 
genomlysning av gällande villkor för parkering pågår för samtliga kunder vid 
Långedrag och Saltholmen. I genomlysningen ingår att se över var kunderna är 
folkbokförda och om de äger en bil som är i trafik. Parkeringsbolaget tar med sig 
från mötet att se över hur kösystemet sköts och huruvida tillfälliga lösningar kan 
vara ett alternativ.  
Andra utredningar som pågår är bland annat att undersöka ett utökat antal platser 
för tillstånd på Saltholmen genom överföring av platser från besöksparkering till 
tillståndsparkering, utreda förutsättningar att omvandla vagnhallen till 
cykelparkering samt utreda möjligheten till låsbara skåp. 
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Övrig information var också att arbetet med att ta fram urvalskriterier för att 
skapa en referensgrupp gällande parkering fortskrider. Presidierna i Grefab och 
parkeringsbolaget har träffats och diskuterat huruvida parkeringsbolaget kan 
använda en del av de platser som Grefab har i dagsläget.     
Kopplat till parkering kommer TPUSS se över lämpliga parkeringstal för södra 
skärgården. I dagsläget har södra skärgården inga parkeringstal utan frågan 
hanteras unikt i varje enskilt ärende.  
 

11. Datum för ö-dialogen hösten 2016. 
15/9  
13/10  
1/12 
 

12. Övriga frågor 
Önskemål om att informationen om att processen med Kalvhagsskolan uppdateras 
på stadsdelens hemsida.  
 
Önskemål om att på första mötet i höst att bjuda in skolan och i samband med det 
även bjuda in polis och socialtjänst 
 

13. Val av representant till nästa mötes förberedelse 
Peder Ljungstedt, Asperö  

Karin Greenberg 
Ordförande 

Vid anteckningarna 
Jenny Haglind 
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