
 
 

 

Anteckningar 06/2016 
Diarienummer: N137-0014/16 
Utfärdat 2016-10-18 

Niklas Hall 
Telefon: 366 10 24 
E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se 

 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 kl 17:35 - 20:30 

Plats: Nämndsalen, Torgny Segerstedtsgatan 90 

Närvarande ö-dialogen 
Karin Greenberg (S)  
Eva Sundén (M) 
Henrik Sjöstrand (M) 
Marianne Bergman (KD) 
John Granqvist, Styrsö 
Gunnlaug Cottinghan, Styrsö 
Thomas Larson, Asperö 
Ullakarin Näslund, Brännö 
Jennie Davidsson, Vrångö 
Jan Kristensson, Vrångö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
Håkan Broberg, Donsö 
Benny Fhager, Donsö 
Niklas Hall, SDF Västra Göteborg 

Övriga: 
Hilda Kraamer, förvaltningen för kretslopp och vatten, punkt 1-6 
Jesper Nilsson, förvaltningen för kretslopp och vatten, punkt 1-6 
Ingela Gustafsson, Park- och naturförvaltningen, punkt 7 
Håkan Schiller, PostNord, punkt 8 
Lennart Flood, PostNord, punkt 8 
Bo Niklasson, SDF Västra Göteborg, punkt 9-11 
Britt Nordin, SDF Västra Göteborg, punkt 9 
Marianne N Claesson, SDF Västra Göteborg, punkt 9  
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1. Ordförande hälsade ö-dialogens ledamöter samt gäster välkomna 

2. Val av justeringsperson 
Benny Fhager utses att justera mötets minnesanteckningar.  

3. Anmälan av övriga frågor 
Ordförande Karin Greenberg anmäler att förvaltningen mottagit en inbjudan till 
skärgårdsråd den 3 november från Försvarsmakten (dnr 0014/16). Försvarsmakten har 
bjudit in bysamfälligheter och skifteslag från södra skärgården och frågor inför mötet 
kan med fördel anmälas till dessa föreningar. Karin Greenberg kommer att närvara som 
representant för nämnden och om ytterligare två-tre personer från ö-dialogen önskar 
närvara anmäls intresse till Niklas Hall.  

Förvaltningen skickar ut inbjudan för kännedom till representanterna i ö-dialogen.   

4. Föregående mötesanteckningar 
Mötesanteckningar från föregående möte har varit utsända och det framkommer inga 
synpunkter på dessa.  

5. Presentation av deltagarna i Ö-dialogen 
Ö-dialogen har två nya representanter, Ullakarin Näslund från Brännö samt Benny 
Fhager från Donsö.  

6. Avfallshantering i södra skärgården 
Förvaltningen för kretslopp och vatten har bjudits in till dagens möte och Hilda 
Kraamer, avdelningschef för Avfall, och Jesper Nilsson, processledare vid enheten 
insamling och behandling, deltar vid mötet och informerar under följande rubriker: 

Organisation 
Förvaltningen kretslopp och vatten ansvarar för VA och avfallshanteringen i staden, och 
även i södra skärgården. Avfallshanteringen är upphandlad och i dagsläget är 
entreprenör Renova och Vrångö Transport. För städning och ordning omkring 
återvinningsplatser och containrar ansvarar Vrångö Transport.  

Hushållsavfall (vanliga soppåsen) 
Insamlingen sköts traditionellt med lastbil (och fyrhjuling eller flakmoped där detta inte 
fungerar med framkomlighet) på Brännö, Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och 
Vrångö. Den källsortering som finns idag är 1/ blandat avfall och 2/restavfall och 
matavfall.  

Representanterna från skärgården uppger att det kan finnas problem med 
visstidsboende/sommarboende som nyttjar fritidsabonnemang. Det förekommer att 
sopor slängs på fel ställen såsom allmänna papperskorgar etc då den egna tömningen 
inte räcker till. Det framförs önskemål om att fritidsabonnemanget omfattar en mer 
regelbunden tömning även under lågsäsong (oktober-april) för att råda bot på detta 
problem.   

Tidningar och förpackningar 
För förpackningar och tidningar har producenten ett ansvar för att materialet samlas in, 
detta är med andra ord inte kommunens ansvar. Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) samlar in och återvinner förpackningar och tidningar på uppdrag av 
producenterna. Det nationella målet är att 90 % av materialet ska samlas in, ett mål som  
FTI når utan att samla in material från öarna. På grund av detta är troligtvis FTI inte 
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intresserade av att samla in material från öarna. Närmsta station för denna insamling 
finns i Långedrag.  

För tidningar och glasförpackningar finns dock stationer i södra skärgården på följande 
öar/platser:

 

• Asperö 

• Brännö 

• Donsö 

• Köpstadsö 

• Styrsö 

• Vrångö 

• Knarrholmen 

• Känsö 

• Stora Varholmen 

• Nya Älvsborgs fästning
 

Kretslopp och vatten har startat kretsloppsparken på Styrsö skäret för plast, papp och 
metall för att inte försämra servicen för södra skärgården. Det finns planer på att utöka 
liknande service till Donsö och övriga Styrsö. Detta bekostas av kommunen och inte av 
FTI som fastlandets stationer.  

Representanterna från södra skärgården önskar att det finns samlade stationer för 
grovavfall, batterier, tidningar och glas då dessa idag kan finnas utspridda. Kretslopp 
och vatten hänvisar till att det är problem med marknyttjande, speciellt i skärgården, då 
det ofta rör sig om privat mark.  

Farligt avfall 
Farligt avfall omfattar bland annat färg, lösningsmeddel, olja m.m. I denna kategori 
ingår även elektronik.  

På Asperö, Brännö, Donsö, Styrsö och Vrångö kan man lämna farligt avfall och 
elektronik vid miljöstation (röda hus, på Vrångö är de dock vita). Kyl/frys kan lämnas 
på särskilt anvisad plats. 

På Köpstadsö finns speciell behållare för farligt avfall och kyl/frys kan lämnas på 
särskilt anvisad plats. 

Vid Saltholmen finns två miljöstationer (brun-/svartmålade byggnader) för elektronik, 
batterier och farligt avfall.  

Grovavfall 
Med grovavfall omfattas möbler, cyklar, julgranar, trädgårdsavfall, barnvagnar m.m.) 
Kretsloppsplats Styrsö skäret är den huvudsakliga återvinningsplatsen för grovavfall 
(även asbest, gips, järn och metall, fyllnadsmaterial, tryckimpregnerat trä, träprodukter) 
i södra skärgården, och det är hit Kretslopp och vatten önskar ha det mesta 
återvinningsmaterialet. På Asperö, Brännö och Vrångö finns dock även grovavfalls-
containrar utställda. På Köpstadsö ställs containrar ut tre gånger per år.  

Representanterna från Köpstadsö önskar att containrarna står på plats året om som på 
Asperö, Brännö och Vrångö. Kretslopp och vatten svarar att det rör sig dels om problem 
med marknyttjande och även ekonomiska aspekter. Representanterna från södra 
skärgården är förvissade om att detta går att lösa och att det krävs dialog mellan 
kommun och boende för att hitta lämpliga platser.  

På Styrsö skäret finns ett återanvändningshus där boende kan ställa mindre saker för 
återanvändning av andra boende. Representanterna för södra skärgården rapporterar att 
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detta fungerar bra och önskar även att det fanns möjlighet att ställa större saker. Detta 
skulle dock kräva betydligt större lokaler och ses inte som möjligt i dagsläget. Olika 
facebook-grupper och exempelvis Tradera kan vara komplement för detta.  

Södra skärgården på goteborg.se 
På stadens webbplats www.goteborg.se finns information om var och hur du som 
boende i södra skärgården kan lämna avfall och återvinning. På webbplasten finns även 
en sorteringsguide.  

Övrigt 
Frågan om möjlighet till att flisa grövre trädgårdsavfall går att lösa lokalt på öarna 
diskuterades. Detta finns idag på kretsloppsplatsen Styrsö skäret och det finns idag inga 
möjligheter att ha liknande (obemannade) stationer på övriga öar.  

7. Miljön på öarna 
Park- och naturförvaltningen har bjudits in till dagens möte och Ingela Gustavsson, 
enhetschef Naturenheten, deltar vid mötet och informerar under följande rubriker: 

Toalettförsörjning i skärgården 
Park- och naturförvaltningen har under sommarsäsongen 2016 använt en lösning med 
hyrtoaletter i södra skärgården. Totalt 20 toaletter har hyrts in och placerats ut under 
perioden juni-augusti på Vrångö, Styrsö, Brännö, Asperö och Köpstadsö. Utöver dessa 
har även avtal tecknats med bl a hamnföreningar på Vrångö och Donsö vilket inneburit 
att dessa aktörer öppnat sina toaletter för allmänheten.  

I stort sett har allt fungerat väl och få klagomål är rapporterade. Kapaciteten har räckt 
till och samarbetet med entreprenörer har fungerat väl.  

Det pågår nu en utredning av möjligheter för fortsatt utveckling av allmänna toaletter i 
skärgården – en toalettstrategi på lång sikt. På kort sikt kan det handla om tillfälliga 
toaletter även sommaren 2017, men på längre sikt bedöms antalet fasta toaletter utökas 
och skötseln förstärkas. Förvaltningen ser över möjligheter att teckna avtal med privata 
aktörer som kan öppna upp sina gästtoaletter även för allmänhet. Kontaktperson för 
detta är Anneli Linde på park- och naturförvaltningen (anneli.linde@ponf.goteborg,se).  
Det har inte funnits någon avsatt budget för detta utan positiva resultat inom övriga 
verksamheter har kunnat skjutas över till detta projekt.  

Representanterna från södra skärgården framför synpunkter på följande punkter: 

• Det krävs lösningar sett ur ett hela året-perspektiv då skärgården lockar turister 
året om. Se på möjlighet att förlänga sommarsäsongen är också ett alternativ.  

• Trafikplatserna i skärgården (t ex Styrsö Tången) behöver toaletter under 2017 
(och framåt).  

• Det behövs en bättre spridning av toaletter på öarna (anmält av representanter 
från Vrångö).  

• Permanenta lösningar där kommunen arrenderar mark för uppställande av 
permanenta toaletter önskas. Det finns lokala krafter som är intresserade av att 
hitta lösningar (ibland okonventionella) på problemen – dialog krävs. 

• Önskar extratoaletter till badplatserna som vid bra väder får ett väldigt hög 
besöksantal.  

http://www.goteborg.se/
mailto:anneli.linde@ponf.goteborg,se
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Papperskorgar 
Park- och naturförvaltningen ansvarar för papperskorgar på mark som förvaltas av 
förvaltningen – det vill säga allmän plats och kommunala badplatser. I naturområden 
sätts inga papperskorgar upp, men där det är möjligt placeras papperskorgar upp vid 
entréområden. Park- och naturförvaltningen arbetar med att förstärka information om att 
det inte finns några papperskorgar i naturområden, exempelvis skyltar vid entréer.  

En synpunkt från representant från Vrångö gäller de kommunala lekplasterna där en 
papperskorg sätts upp under sommarsäsongen. Önskemål om att dessa sitter kvar året 
om, eller att perioden de sitter uppe förlängs.  

Uppmärksammas platser som behöver städas extra är park- och naturförvaltningen 
tacksamma för tips.  

Föreningsdrivna badplatser kan få bidrag för renhållning (inklusive papperskorgar) och 
detta kan även sökas för naturområden. Kontakt tas med Park- och naturförvaltningen 
via stadens kontaktcenter (031-365 00 00 alternativt goteborg@goteborg.se). 

Strandstädning 
Park- och naturförvaltningen ansvarar för strandstädning från båt. Under perioden maj 
till september utförs denna av två personer, med förstärkning av feriearbetande 
ungdomar under högsommaren. Ansvarsområde är kustremsan inom Göteborgs 
kommun oberoende av vem som är markägare. Under de senaste åren har ca 800-900 
säckar skräp samlats in men under 2015 syntes en ökning – ca 1300 säckar samlades in. 
Förvaltningen har ännu inte fått någon sammanställning för årets period. Det insamlade 
skräpet består av plast till största del (90-98 %).  

För övrig städning ansvarar stadsdelsförvaltningen och denna fråga tas med och lyfts 
eventuellt vid ett senare möte om intresse finns.  

Staden deltar i samverkansplattformen Ren och attraktiv kust tillsammans med 
kommuner i Bohuslän. Arbetet drivs av Västkuststiftelsen och syftet är att minska 
mängden marint skräp, effektivisera och utöka strandstädningen, hitta nya 
finansieringsformer, sprida kunskap. Det finns även planer på att utveckla en digital 
strandstädarkarta där allmänhet ska kunna markera skräp på en digital karta.  

8. Post- och paketleveranser i södra skärgården 
Postnord har bjudits in till dagens möte och Håkan Schiller, produktionsområdeschef i 
Göteborg syd, och Lennart Flood, ansvarig för postombuden i södra skärgården, från 
Postnord närvarar vid mötet.  

Leverans av post/paket till södra skärgården 
Representanterna från södra skärgården redogör för problem med att Postnord inte 
lämnar ut post/paket för vidare leverens till skärgården vid terminalen. Postnord redogör 
för att ett avtal med Styrsöbolaget, som ansvariga för trafiken, saknas och att ett sådant 
ännu inte kunnat tecknas.  

Postnord bjuds in till nästkommande ö-dialog den 1 december för att ge en lägesrapport 
om situationen.  

Utlämningsställe 
Alla de större öarna har idag fungerande avtal med utlämningsställe. På Vrångö 
planeras en obemannad station där man som enskild har en paketbox där man hämtar 
sina paket efter digital identifiering. Denna lösning förutspås av Postnord bli allt 
vanligare.  

mailto:goteborg@goteborg.se
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Övrigt 
Diskussioner om att avier inte når fram. Avierna skickas ut samtidigt som paket går ut 
till butik/ombud, och sms (om man anmält detta vid beställning) går ut då paket når 
butik/ombud. Postnord ansvarar för avierna.  

Representanter från Styrsö upplever problem med hastighetsgränser vid utdelning av 
post och ställer frågan om hur ruttplaneringen tar hänsyn till rådande hastighetsgränser. 
Postnord svarar att hastighetsgränser är med som faktor i ruttplaneringen och att detta 
inte ska vara ett problem utifrån detta.   

Postnord återkopplar om ruttplaneringen vid nästa möte.  

9. Skolan i skärgården 
Bo Niklasson, Britt Nordin och Marianne N Claesson från stadsdelsförvaltningen Västra 
Göteborg har bjudits in till dagens möte och informerar för punkt 9 och 10 på 
dagordningen. 

Personalförsörjning i södra skärgården 
Marianne N Claesson, HR-chef, redogör för förvaltningens tankar och arbete med 
personalförsörjningen i södra skärgården.  

Personalförsörjningen gäller inte bara skolområdet utan samtliga verksamheter som 
staden bedriver i södra skärgården. Staden står inför två stora utmaningar inom 
personalområdet: 

1. Sjukfrånvaro 

 Inom staden generellt har staden höga sjuktal 

2. Kompetensförsörjning 

 Få tag på rätt personal, speciellt viktigt inom sjukvården där 
staden har verksamhet dygnet runt. 

 Rätt kompetens. Staden har sett att exempelvis sjuksköterskor 
sökt sig till Norge, Danmark då de generellt erbjuder bättre löner. 

 Hur behåller staden den personal vi har? Hur ser arbetsmiljön ut, 
hur ser ledarskapet ut etc.  

Förvaltningen jobbar med arbetsmiljöfrågor och med ledarskapsutveckling. Den 
medarbetarenkät som genomförs regelbundet visar ett bra godkänt resultat. Ett nationellt 
problem är att det behövs många nya skolor vilket innebär påfrestningar för 
lärarförsörjningen. Dessutom är det relativt stora pensionsavgångar inom lärarkåren.  

Förvaltningen jobbar individuellt med varje enskild verksamhet då problemen inte är 
generella. På samma sätt ser man inte att generella lönepåslag är en lösning utan ser 
snarare att det är förutsättningarna som behöver stärkas utifrån frågeställningen – Vad 
kan vi göra på varje enskild arbetsplats? 

Förvaltningen ser ett behov av att göra en analys bland lärarna för att staka ut riktningen 
i det framtida arbetet. Denna analys behöver göras vid varje enskild skolenhet då 
förutsättningarna varierar. Ö-dialogen önska ta del av denna analys då den är klar.  

Representanterna från öarna menar på att de faktiska problemen med bl a restid och 
svårigheter med parkering är faktorer som spelar roll. Man ser även att det är viktigt att 
skapa en kontinuitet i personalgrupper – det är viktigt att personal stannar kvar. Förslag 
på åtgärder är bl a att hjälpa personal med hyra bostad lokalt i södra skärgården.  
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Under punkten förs även en diskussion om att det är viktigt att arbeta med skolors 
rykten. Vissa skolor har fått sämre rykte och detta påverkar både elevernas och 
personalens vilja att söka sig dit. Exempelvis nämns Styrsöskolan som enligt 
representanterna har ett sämre rykte sedan gammalt. Trots att mycket arbete gjorts, och 
att verkligheten inte stämmer överens med ryktet lever dessa rykten kvar.  

För att motverka den rivalitet som kan finnas mellan de olika öarna i skärgården ges 
förslag på att skolorna ska samarbeta mer innan sammanslagningar av klasser i årskurs 
6.  

Sammanfattande är att södra skärgården är en del av staden med särskilda 
förutsättningar, och där det kan krävas särskilda och okonventionella lösningar.  

Lokalfrågan 
Bo Niklasson, sektorschef för sektor utbildning, kultur och fritid, informerar om 
lokalfrågan gällande Styrsöskolan och Kalvhagskolan. Ärendet har pågått sedan 2014 
och har haft många turer fram och tillbaka inom staden. I maj 2016 begärde 
stadsdelsnämnden att en ny skola ska byggas i anslutning till Styrsöskolan.  

Dagen efter detta möte, dvs den 14 oktober, träffar stadsdelsförvaltningen 
(fastighetsstrateg Britt Nordin) lokalförvaltningen för projektering av den nya skolan. 
Vid detta möte kommer lokalförvaltningen redogöra för hur de tänkt och förvaltningen 
kommer att bevaka stadsdelens intresse.  

Representanterna från södra skärgården pekar på att det varit stora brister i 
kommunikationen till personal, föräldrar och andra berörda. Har man en tidig dialog och 
stämmer av med berörda innan processen når för långt kan många problem längre fram 
undvikas. Förvaltningen hänvisar till att det varit föräldramöte och träffar, men att mer 
skulle kunna ha gjorts.  

Förvaltningen planerar att informera om processen längre fram.  

Underhållsfrågor 
Lokalförvaltningen ansvarar för underhållet av lokalerna och förvaltningen har en 
särskild kontaktperson. Stadsdelsförvaltningen och lokalförvaltningen har regelbundna 
träffar en gång per månad. Inkomna synpunkter är vidarebefordrade till 
lokalförvaltningen och svaren återrapporteras till ö-dialogen vid tillfälle.  

Synpunkter rörande Vrångöhuset 
Marken vid Vrångöshuset ägs till viss del av kommunen och till viss del av 
samfällighet. Önskemål om staket har framförts och detta placeras då på gänsen mellan 
kommunens och samfällighetens mark då kommunen inte kan gå inte på annans mark 
och anlägga staket. Diskussioner förs om att kommunen skulle kunna skriva ett avtal 
med markägaren, och detta ansvarar då fastighetskontoret för. Viss del av marken tillhör 
troligen Park- och naturförvaltningen och denna skulle eventuellt kunna nyttjas till 
Vrångöshuset.  

Ett förråd vid Vrångöhuset behövs för att rymma barnens uteleksaker, cyklar m.m. 
Nuvarande är för lågt och hålls just nu låst med hänvisning till arbetsmiljöproblem.  

Ventilationen på Styrsöskolan är undermålig och problemet är akut enligt representanter 
från Styrsö.  

Befolkningsfråga  
Representanterna från ö-dialogen har önskat en sammanställning vad gäller födda barn i 
södra skärgården för åren 2008-idag. Statistiskt sett syns ingen ökning i barnkullarna 
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under dessa åren. Statistiken tycks dock uppvisa vissa avvikelser/felaktigheter enligt de 
boende på vissa av öarna.  

Ledsagning av barn 
Då Vrångöskolan lades ner utlovades ledsagning för barnen som behövde åka mellan 
öarna. I dagsläget får barnen ledsagning till/från brygga och representanterna från södra 
skärgården rapporterar att detta skapar stor oro bland barn och föräldrar. Många familjer 
behåller barnen på fritidshem för att de ska slippa åka ensamma.  

Förvaltningen svarar att det rent krasst är ekonomisk fråga och att det inte finns 
utrymme för att ändra på detta i dagsläget.   

Representanterna från södra skärgården menar att det är kommunens ansvar att barnen 
kommer till skolan och önskar att förvaltningen ser om det finns pengar på annat håll. 
Förslag om att flytta viss fritidsverksamhet till de enskilda öarna så att barnen kan gå 
sista timmarna på hemön diskuterades.  

10. Datum för ö-dialogen första halvåret 2017 
Ö-dialogen fastställer följande datum för första halvåret 2017. Vid samtliga tillfällen 
startar mötet klockan 17:30 och föregås av möjlighet till kaffe och smörgås från klockan 
17:00. 

• 2 februari  
• 30 mars  
• 4 maj 

 

11. Val av representant till nästa mötes förberedelse 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö, utses att delta vid förberedelsemötet inför nästa ö-dialog 
som är planerad till den 1 december. 

 

Karin Greenberg 

Ordförande 

 

Vid anteckningarna 

Niklas Hall 
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