
Anteckningar 

 

Ö-dialogen     04/14 

när;  onsdagen den 24  september 16.45-19.00  

var;  SDN Västra Göteborg, nämndssalen, Torgny Segerstedsgatan 90. 

Närvarande; 

Siv Svensson, ordf Ö-dialogen, SDN 
Andreas Eraybar, SDN adj 
Eva Sundén, SDN 
Marianne Bergman, SDN 
John Granquist, SDN 
 
Lars Olausson, kontaktperson  
SDF Västra Göteborg 

Einar Hansson, Styrsö 
Birgitta Eliasson, Vrångö 
 
 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna  

2. Dagordningen godkändes 

3. Anmälan av Övriga frågor 

 RAKEL telefoner 

 Info om turistkartor 

 TPUSS 

4. Föregående mötes anteckningar 

Godkändes och lades till handlingarna 

5. IVPA (I väntan på ambulans) 

Sektorschef Anneli Sniis meddelar skriftligen;  

Upphandlingen av ambulanstransporter är avslutad men avtalsskrivning återstår. 

Förvaltningen har för avsikt att inleda samtal med entreprenören för att sondera 

möjligheterna till samarbetslösningar för Södra skärgårdens räkning.  

Återkoppling på stadsdelsnämndens oktobersammanträde. 

6. Information om korttidsboende Styrsöhemmet 

Sektorschef Anneli Sniis har skriftligen lämnat info; 

Styrsöhemmet är ett äldreboende med 40 lägenheter utan korttidsboende. Inför 

sommaren tillskapas 1-2 korttidsplatser för att skapa trygghet när befolkningen 

ökar.  

Våren och sommaren 2014 uppstod brist på korttidsplatser, personer låg 

färdigbehandlande kvar på Sahlgrenska.  Samtidigt stod lägenheter tomma på 

Styrsöhemmet.  Dessa blev då bli korttidsplatser för en begränsad tid (under 

sommar uppgick korttidsplatserna till 4).  

Idag har vi, som tidigare, inte några korttidsplatser på Styrsöhemmet. 



 

7. Sommarens turism. Erfarenheter per ö – positivt, negativt. 

Vrångö: Sommarens turism har upplevts positivt med en levande hamn och 

många båtgäster. Nya vandrarhemmet Kajkanten är ett positivt inslag liksom 

Skärgårdens cafe.  Nya arbetstillfällen har skapats. 

Minuset är sophanteringen och bristen på offentliga toaletter. Ibland har vid 

besökstoppar problem vid Styrsöbolagets båtar uppstått. 

Donsö: Hög beläggning i gästhamnen och det har fungerat bra. Ibland problem vid 

båtarna då skolklasser plötsligt dyker upp och båtarna fylls. Även här är sopor 

och toaletter ett utvecklingsområde vilket vi åter bör påpeka till ansvariga 

förvaltningar. 

Styrsö: Sandvik haft en positiv utveckling under sommaren, Bratten likaså med 

olika arrangemang och musik. Sundkälla musikfestival positivt, naturstigarna 

fullbordade. 

Toaletten vid Bratten upplevs fungera bra. 

Brännö: Mycket besökare men inga större problem. En del nedskräpning, fler 

papperskorgar önskvärt. 

Ingen information från Asperö och Köpstadsö. 

 

8. Övriga frågor 

 Den 15 oktober öppnar Social resursförvaltning ett asylboende på Svante 

Orells väg 6 (f d KRIS) på Styrsö. Plats för 10 ungdomar i åldrarna 15-17 

medan asylansökan prövas hos Migrationsverket.  Beviljas permanent 

uppehållstillstånd flyttar ungdomarna till ett permanent boende.  

På asylboendet arbetar personal dygnet runt för att ge ungdomarna ett 

tryggt boende och hjälp i vardagen.  

Ett öppet hus är planerat till 14/10 16-19. Inbjudan kommer att gå ut till 

grannar och övriga intressenter. 

Läs mer om Göteborgs Stads arbete med ensamkommande ungdomar: 

Ensamkommande barn och unga 

 

 Kriskommunikationssystemet RAKEL har introducerats i Göteborgs 

kommun. Det skall finnas en telefon per ö i händelse av att all annan 

kommunikation är bruten.  För Styrsö/Donsö kommer det att finnas en 

telefon på Styrsöhemmet som är bemannat dygnet runt. Övriga? För 

Brännö föreslås hemtjänstens lokal och för Vrångö brandstationen alt 

Vrångöhuset. Inga förslag för Asperö och Köpstadsö. Informationen 

återkopplas till förvaltningens säkerhetsansvarige. 

 

 TPUSS. Enkäten kommer att skickas ut under oktober månad. Ödialogen 

menar att enkäten inte kan skickas ut innan dialogen fått ge synpunkter på 

frågornas utformning.  Hänvisas till ansvariga tjänstemän. 

 

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.9a40053a-98e0-4370-8656-ed73eeaa4a3d


 Einar Hansson, Styrsö, informerade om Södra Skärgårdens turistförenings 

arbete med informationskartor. 

 

9. Uppdatering av deltagarlista i Ö-dialogen.   

Mot bakgrund av den sjunkande närvaron på Ö-dialogens möte uppmanar 

ordföranden representanterna att överväga sitt deltagande. 

Ett minikrav är att meddela förhinder när så uppstår 

Två öar har också vakanta platser. 

Ordföranden kommer att göra ett särskilt utskick i frågan. 

 

10.  Nästa mötes (141022) förberedelse 141007 16.00. 

Styrsö väljs. 

Mötestiden till ödialogen ändras till 17. 

 

 

 

Siv Svensson 

Ordf 

 

Gm 

 

Lars Olausson 

sekr 

 

 

  


