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Anteckningar 03/2015 
Diarienummer: N137-
0014/15 
Utfärdat, 2015-09-16 
 
 

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

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2015-09-16, kl 17:30 - 20:15 

Plats: Nämndsalen, Torgny Segerstedtsgatan 90 

Närvarande 
Karin Greenberg, (S) ordförande 
Eva Sundén, (M) 
Marianne Bergman, (KD) 
Henrik Munck, (MP) ordf SDN adj 
Anette Bernhardsson, (S) v ordf SDN adj 
John Granqvist, Styrsö 
Annica Sjögren, Asperö 
Stefan Kihlgren, Brännö 
Kia Jonsvik, Brännö 
Leif Sjöberg, Vrångö 
Anna Palmers, Köpstadsö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
Marie Sjövall, Donsö 
Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg 

Gäster: 
Anders Sköld och Annelie Karlsson, Göteborg & Co punkt 6 
Maria Rahm Christensson, utvecklingschef SDF Västra Göteborg 
Henrik Hellström utvecklingsledare stadsutveckling SDF Västra Göteborg 
Annelie Snis, sektorschef SDF Västra Göteborg  punkt 7 

1. Ordförande hälsade ö-dialogens ledamöter välkomna. 

2. Utsänd dagordning godkändes 

3. Anmälan av övriga frågor. Inga ytterligare övriga frågor anmäldes 

4. Föregående mötes anteckningar godkändes och lades till handlingarna 

5. Presentation av nya och gamla ledamöter i ö-dialogen samt gäster 
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6. Turism i Skärgården  
Anders Sköld, chef för Turiststaden och Annelie Karlsson ansvarig för turistbyråer 
redogjorde för Göteborgs & Co organisation, uppdrag, och strategier gällande turism i 
Göteborg. Ett av Göteborg & Co viktigaste uppdrag är marknadsföringen av Göteborg 
som turist,- mötes och evenemangstad. De viktigaste byggstenarna i det är: Hela staden 
kultur och själ, Unga staden, Stad och natur, Liseberg och Maten. Inom området Stad 
och natur lyfts det unika i stadens tillgång till skärgård och inland fram. 

Det finns ambitioner att utveckla turismen i skärgården och satsa mer på att locka 
turister året runt. En viktig del i detta är samarbete med olika aktörer i skärgården. 

Go to Sea som är ett evenemang med aktiviteter på tema hav genomfördes för andra året 
i februari. Hittills har aktiviteterna fram för allt varit centralt koncentrerade. Det finns 
potential och tankar att utveckla och sprida evenemanget mer till skärgården. En 
särskild broschyr om Göteborgs skärgård är framtagen som ett led i marknadsföringen 
och finns på flera platser runt om i Göteborg. Brännö Värdshus och Kajkanten på 
Vrångö är de ställen i Södra skärgården som ger ut turistinformation. 

Projektet Utveckla Göteborgs skärgård är ett samarbete mellan SDN Västra Göteborg, 
Öckerö kommun, näringslivet och Göteborg & Co. Projektet syftar till att 
tillgänglighetsgöra skärgården. Även frågor om hållbar turism kommer att falla inom 
ramen för projektet. Annica Berg, ny projektledare för Utveckla Göteborgs skärgård 
börjar den 1 oktober. Ö-dialogen uttrycker en önskan om att fungera som referensgrupp 
inom projektet och vill bjuda in Annica Berg till en kommande ö-dialog. 

Maria Rahm Christensson, SDF- representant för Utveckla Göteborgs skärgård och 
Henrik Hellström, SDF-representant i Trafik och Parkeringsutredningen Södra 
Skärgården (TPUSS) presenterade sig på mötet. 

7. Information om ny ambulansorganisation. 
Annelie Snis informerade om den nya ambulansorganisationen. Den 1 oktober tar 
Northern Offshore Services (NOS) över ambulanstransporten i södra skärgården. Det 
som blir en förändring är att NOS- personalen kommer att ta över patienttransporterna 
från värnen. De fordon som finns på öarna för detta ändamål kommer att användas av 
NOS för patienttransporter. Värnen kommer att fortsätta att transportera 
helikopterpersonal till patienten. Den nya båten med ambulans ombord kommer att tas i 
bruk efter årsskiftet. Även en fyrhjuling kommer att finnas ombord på den nya båten för 
bruk på de öar som är svårframkomliga med ambulansfordon. Den nya båten kommer 
att vara stationerad på Donsö hamn. 

Den 23 september kommer Räddningstjänsten hålla ett informationsmöte med värnen 
för att informera om de nya förutsättningarna. Henrik Munck, ordförande SDN kommer 
att delta på mötet. 

Frågor som kom upp på ö-dialogen var: hur ska NOS personal ta sig från båten till 
patienten? Finns det någon konsekvensanalys gjord för vad det innebär med den nya 
hanteringsordningen? Återkoppling från de dialoger som varit på öarna i ärendet? Hur 
kommer informationen spridas till respektive ö om vad som sker vid ett SOS-larm? 
Annelie Snis tar frågorna vidare till NOS och ambulansenheten och återkopplar sedan 
till ö-dialogen. 
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8. Övriga frågor  
• Uppföljningslista över punkter som tidigare diskuterats på ö-dialogen. 

Anna Palmers presenterade ett förslag på en ärendelista över punkter som 
tidigare har diskuterats på ö-dialogen. Syftet är att fånga upp de punkter som inte 
hinns med på ett möte och listan kan användas för att prioritera ärenden inför 
möten i ö-dialogen. Den föreslagna listan förtydligar också ansvar och tidsram 
för ärendet. Förslaget om en ärendelista mottogs positivt i ö-dialogen och Anna 
Palmers fick uppdraget att sammanställa ett utkast som sedan ska följas upp i 
kommande ö-dialoger. 

• Datum för nästa ö-dialog 
Beslutades till den 17 november 

• Val av representant till nästa mötes förberedelse 
Kia Jonsvik 

• Mötesfrekvens. Ett förslag om att öka antalet ö-dialoger per år lyftes fram. Ett 
ökat antal möten kan generera ett ökat deltagande av representanterna från 
öarna. Frågan om att öka mötesfrekvensen till fyra gånger per år samt att utöka 
antalet representanter från öarna tas vidare till nämnden för beslut. 

Karin Greenberg 
Ordförande 

Vid anteckningarna 
Jenny Haglind 
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