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Västra Göteborg 

 

Anteckningar 3/2017 
Utfärdat, 2017-05-09 

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

 
 

Möte med Ö-dialogen 

Sammanträdesdatum: 2017-05-04, kl 17:30 – 20:00 

Plats: Torgny Segerstedtsgatan 90, Nämndsalen 

Närvarande: 
Karin Greenberg (S), ordförande 
Henrik Sjöstrand (M) 
Andreas Eraybar (L), punkt 1-5 
John Granqvist, Styrsö 
Gunnlaug Cottingham, Styrsö 
Karin Sandström, Asperö 
Thomas Larsson, Asperö 
Benny Fhager, Donsö 
Niklas Hall, SDF Västra Göteborg 

Gäster: 
Ann-Katrin Samuelsson, SDF Västra Göteborg, punkt 1-3 
Ingela Gustavsson, Park- och naturförvaltningen, punkt 1-5 
Henrik Hellström, SDF Västra Göteborg 
Caroline Folkeson, uppdragsledare T-puls, punkt 3-5 

1. Val av justeringsperson av minnesanteckningar 
Karin Sandström, Asperö, utses att justera minnesanteckningarna från dagens möte.  

2. Anmälan av övriga frågor 
Benny Fhager, anmäler en övrig fråga angående Ö-snabbens ruttplanering.   

3. Information från sektor utbildning angående Kalvhagskolan, 
ledning och organisation 

Ann-Katrin Samuelsson, områdeschef grundskola inom SDF Västra Göteborg lämnar 
information under följande rubriker (bilaga 1): 

− Nuläge Kalvhagen 
Det har varit turbulent, och framförallt inom vissa årskurser. I dagsläget är det 
lugnt såtillvida att förvaltningen kan hantera situationer på ett bra sätt. 
Förvaltningen har nyanställt både en lärare och en fritidspedagog, och skolan har 
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nu i stort sett en bra bemanning (rätt kompetens) på alla tjänster. Budgeten ligger 
i balans för året. Förvaltningen kommer inom kort att besvara den kritik som 
Skolinspektionen tidigare givit, och de åtgärder som satts in bedöms tillräckliga.   

− Nuläge Styrsöskolan 
Förvaltningen har rekryterat en ny rektor som kommer att gå omlott med 
nuvarande under maj månad, för att från höstterminen 2017 överta ansvaret 
själv. Gällande Styrsöskolan ligger budgeten inte i balans, men förvaltningen 
arbetar med åtgärder främst inom organisationseffektivisering för att möta detta. 
Ö-dialogens representanter ställer fråga om den ekonomiska situationen på 
Donsöskolan, och förvaltningen meddelar att denna har en ekonomi i balans.  
 
Samuelsson sammanfattar att förvaltningen är högst medvetna om att det finns 
en oro för Styrsöskolan och försöker hantera detta på bästa sätt.  

− Framtida organisation 
Samuelsson beskriver den framtida organisationen och beskriver att Kalvhagen 
och Styrsöskolan ska ses som en organisatorisk enhet, och att detta inte 
nödvändigtvis behöver betyda en byggnad. Inom en enhet kan man effektivisera 
personalplanering m m för att få en bättre ekonomi och enklare samarbete inom 
personalgruppen.    

− Planerad ledningsorganisation från ht-17 
Ny rektor som kommer att få ett övergripande ansvar för båda skolorna. En 
biträdande rektor kommer att få främsta ansvar för Kalvhagen och 
kvalitetsarbetet.   

− Ny skola 
Samuelsson sammanfattar att arbetet med den nya skolan (enheten) börjar nu 
och det är viktigt att de lokala förutsättningarna tas om hand och att dessa 
implementeras i arbetet. Viktigt att arbete med gemensamma visioner och ledord 
och att organisera för lärande. Det finns utvecklingsarbete att göra i lärmiljöer 
vad gäller möblering m m, vilket lärande och vilken undervisning ska ske? 
Viktigt att inkludera personal, elever och vårdnadshavare.  

Ann-Katrin Samuelsson lämnar vidare information om att förvaltningen inbjudit till ett 
informationsmöte den 16 maj i skolmatsalen på Styrsöskolan, angående Kalvhagskolan 
och Styrsöskolan. Representanter från stadsdelsnämnden, stadsdelsförvaltningen och 
lokalförvaltningen kommer att närvara. Ö-dialogens representanter framför att den 
planerade lokalen för mötet riskerar att vara för liten. Förvaltningen åtar sig att 
vidarebefordra detta till de som planerar mötet.  

Ö-dialogen (Gunnlaug Cottingham, Styrsö) lyfter frågan om förvaltningens syn på 
digitaliseringen av skolorna, och om vilken hårdvara förvaltningen planerar att jobba 
utifrån. Samuelsson svarar att det inte finns några konkreta planer inom detta, och att 
förvaltningen arbetar under ansträngda ekonomiska ramar under 2017.  

Cottingham lyfter även frågan om vad som planeras med Styrsöskolans lokaler, och 
Samuelsson hänvisar till det planerade informationsmötet som kommer att äga rum den 
16 maj på Styrsöskolan.  

Samuelsson informerar slutligen om att det inte finns några planer på att Ö-hålans 
verksamhet ska läggas ner. Ö-dialogen påpekar att det är viktigt att eventuella nya 
lokaler diskuteras i samverkan med Ö-hålans personal.  
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4. Information från Park- och naturförvaltningen inför 
sommarsäsongen 2017  

Ingela Gustafsson, enhetschef Park- och naturförvaltningen, lämnar information under 
följande rubriker (se bilaga 2): 

− Papperskorgar 
Park- och naturförvaltningen har inte så mycket mark, och därmed inte heller så 
många papperskorgar. Inom naturområden sätts papperskorgar inte upp, men där 
det är möjligt placeras papperskorgar ut i entréområdena. Vid de extra toaletter 
som placeras ut finns papperskorgar.  

Det finns möjligheter för föreningar att via stadsdelsförvaltningen söka bidrag 
för renhållning m m (inklusive papperskorgar). Kontaktpersoner för detta är 
Conny Levik (conny.levik@vastra.goteborg.se) och Daniel Källén Vidman 
(daniel.kallen.vidman@vastra.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. 
 
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 nu även digital 
strandstädarkarta där allmänhet ska kunna markera skräp på en digital karta (se 
http://renkust.se), som strandstädarbåtarna sedan samlar in regelbundet.  
 
Inom projektet Ren och Attraktiv kust samlar Park- och naturförvaltningen i år 
in plast och plastfiskelådor som skall hämtas för återvinning. Insamlingen är en 
del i att kartlägga och minska platsnedskräpning som bidrar till spridning av 
mikroplaster. Detta kommer att medföra att mindre resurser kan läggas på själva 
städningen.  
 
Gustafsson informerar om att strandstädningen inte omfattar t.ex. döda sälar 
vilka oftast får ligga kvar och brytas ned av naturens kretslopp. Undantag om det 
gäller badstränder eller andra väldigt publika områden.  

− Aktuell planering kring offentliga toaletter 

− Toaletter idag 
Park- och naturförvaltningen ansvarar idag för 32 toaletter och 8 urinoarer i 
parkområden samt 13 toaletter och 32 friluftstoaletter vid badplatser och i 
naturområden. Förvaltningen har 24 avtal om offentlig användning tecknade 
med restaurangägare etc. och ställer även ut mobila toaletter på 5-10 platser 
under sommaren. Det finns därutöver ett flertal allmänna toaletter i resecentrum, 
köpcentrum och i andra offentliga lokaler. Antal besökare per anläggning och 
månad 500 till 20 000.  

− Kriterier 
Genomgång av kriterierna för aktuell planering av offentliga toaletter inom 
staden – var ska vi ha publika toaletter?  

− Pågående och planerad utveckling 
Nuvarande avtal för ”stadstoaletter” går ut och nytt ramavtal håller på att tas 

mailto:conny.levik@vastra.goteborg.se
mailto:daniel.kallen.vidman@vastra.goteborg.se
http://renkust.se/
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fram och upphandling ska ske. Södra skärgården finns med som etapp 2 på 
planerad utveckling, men ovan nämnda upphandling behöver bli klar först. Man 
ser i dagsläget över var fler toaletter ska byggas, och det behöver inte 
nödvändigtvis vara många, men väl placerade.  

− Toalettförsörjning i skärgården 

Park- och naturförvaltningen löste inför sommarsäsongen 2016 en akut situation 
med hyrtoaletter. Totalt 20 toaletter under juni-augusti på Vrångö, Styrsö, 
Brännö, Asperö och Köpstadsö. Detta fungerade väl, det var få klagomål, och 
kapaciteten har räckt väl. Samarbetet med inblandade entreprenörer fungerade 
mycket bra. Alla önskemål om placeringar går inte att uppfylla. Avtal har nu 
tecknats med Vrångö hamnförening respektive Donsö hamnförening som öppnat 
sina toaletter. De permanenta toaletterna på Brännö, Styrsö och Vrångö hade 
öppet under hösten. 
 
Under sommaren 2017 kommer toalettförsörjningen att ske på samma sätt. På 
längre sikt behöver antalet fasta toaletter utökas, och skötseln av dem att 
förstärkas.  En del i detta är en förstudie som gjorts kallar projekt toaletter 
Göteborgs skärgård där medel sökts av Leader.  
 
Projekt toaletter – Göteborgs Skärgård  

Syftet med förstudien är att ta fram en långsiktig och hållbar lösning för den idag 
icke tillfredsställande situationen med offentliga toaletter i södra skärgården. En 
ökad turistisk attraktionskraft kräver en samhällsservice som kan svara upp mot 
de nya behov som uppstår. I detta ligger behovet av innovativa, miljövänliga, 
jämställda, icke-diskriminerande och tillgängliga toaletter. En verkligt hållbar 
lösning behöver ta samtliga dessa aspekter i beaktande.   

Förstudien ska leda till ett förslag till lösning/koncept för toaletter i södra 
skärgården. I förslaget ingår framtida finansiering, utformning, omfattning, drift 
och underhåll. Grundtanken är att det är en hållbar lösning anpassad till 
skärgårdsmiljön och som har möjlighet att övergå i ett genomförande. Lösningen 
ska bidra till att göra Södra Bohuslän ännu mer attraktivt att turista i och inte låta 
besökare stå utan fungerande toalett, oavsett säsong och när man väljer att 
besöka södra skärgården.  

− Sommaren 2017 – tillfälliga toaletter 
Park- och naturförvaltningen har tagit fram en lista på planerade tillfälliga 
toaletter och önskar dialog med ö-dialogen angående vissa av dessa. 
 

Aktuell ö Notering 
Köpstadsö Vid färjeläget (enda möjligheten för att 

komma åt) 
Vrångö Många önskemål om toaletter vid 

Nötholmen. Länsstyrelsen har tidigare 
sagt nej till detta pga. att området klassas 
som naturäng (dvs. inte badplats), men 
utredningar pågår 

Vrångö Önskvärt med toalett inom området vid 
fotbollsplanen där flera naturstigar och 
slingor börjar.  

Styrsö (förutom ordinarie toaletter vid Styrsö Tången (enligt önskemål) 
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Bratten, och badplatser) 
Styrsö Alt A - stärka upp med ytterligare 

anläggning vid Brattens befintliga, eller 
Styrsö Alt B - sätta en anläggning vid 

Skäret/skäret vägen. 
Asperö Vid färjeläget som förra året 
Brännö Inga förändringar planerade mot förra 

året, andra önskemål tas emot 
Donsö Ej mobila -avtal med hamnföreningen 
  
   

Ö-dialogen förordar alternativ B, en anläggning vid Skäret. Ö-dialogens representanter 
påpekar att placeringen av de tillfälliga toaletterna vid färjeläget på Asperö inte var att 
föredra, och att dessa flyttades förra året. Ö-dialogens representanter uppmanas att ta 
kontakt med Anneli Linde (anneli.linde@ponf.goteborg.se), Park- och 
naturförvaltningen, för inspel i frågan. Detsamma gäller för placering av tillfälliga 
toaletter på Brännö, om andra placeringar än de som gällde förra året, önskas.  
 
Ö-dialogen (Gunnlaug Cottingham, Styrsö) ställer även fråga rörande tillgängligheten 
vid Utterviksbadet. Gustafsson svarar att bredare toaletter kommer att ordnas, och att 
stegar ses över. Badet går tyvärr inte att göra helt tillgängligt.  
 
 Ö-dialogen (John Granqvist, Styrsö) ställer även fråga angående bryggorna vid Bratten 
och Gustafsson svarar att dessa kommer att ses över.  

5. T-puls – information om slutversion av strukturskisser 
Carolin Folkeson, uppdragsledare T-Puls, medverkar på mötet utifrån att 
strukturskisserna för Saltholmen blivit klara under dagen.  Folkeson lämnar information 
under följande rubriker (bilaga 3): 
 

− Tre scenarier 

− Parkeringstal 1600 (scenario 1) 

− Parkeringstal 2000 (scenario 2) 

− Parkeringstal 2600 (scenario 3) 

− Tidplan och återstående arbeten 
Under maj-juni 2017 slutarbetas en konsekvensbeskrivning av de tre olika 
scenarierna. Ett fjärde scenario, som beskriver vad som kan göras utan 
förändring av nu gällande detaljplan, kommer att slutarbetas under maj månad 
2017. Projektet formulerar även förslag till uppdrag till berörda nämnder och 
bolag under perioden maj-augusti 2017.  

− Tidplan eventuellt genomförande 
Uppdraget kommer att slutredovisas till kommunstyrelsen efter sommaren 2017. Det är 
oklart vad som händer efter kommunstyrelsens hantering av uppdraget, och därför kan 
Folkeson inte redogöra för detta. Ett eventuellt hörande av berörda nämnders och 
bolagsstyrelsers ställningstagande i frågan kan komma att inhämtas innan slutligt beslut 
i kommunfullmäktige.  

Ö-dialogen väcker frågan, via Henrik Sjöstrand (M), om den kulturhistoriskt skyddade 
byggnaden (spårvagnshallen) vid den föreslagna entrén till parken skulle kunna flyttas 

mailto:anneli.linde@ponf.goteborg.se
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för att på så sätt skapa ytterligare plats för andra behov, såsom ytterligare 
parkeringsmöjligheter. Det framkommer även tankar på att byggnaden skulle kunna 
användas vid den föreslagna terminalen för att anknyta till platsens historik, och på så 
sätt behålla den i området.   

Ingela Gustafsson, Park- och naturförvaltningen, ställer frågan om hänsyn tagits till 
eventuella naturvärden gällande berget söder om hamnområdet. Folkeson svarar att 
detta inte gjorts inför att strukturskisserna tagits fram, utan att naturinventering av 
området kommer att ske under maj månad 2017 och vara en del av 
konsekvensbeskrivningarna som kommer att vara en del av beslutsunderlaget till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

6. Inspel från ö-dialogens deltagare till trafikplan 2019 
Kajsa Högenå har till dagens möte varit tvungen att lämna sent återbud. Henrik 
Hellström, utvecklingsledare stadsutveckling SDF Västra Göteborg, deltar på mötet för 
att fånga upp ö-dialogens inspel till stadens inspel till trafikplan 2019. Förvaltningen 
framför också att det är till 2019 det nu görs inspel, och att det felaktigt angivits 2018 på 
utsänd dagordning till dagens möte.  

Ö-dialogens representanter tar upp följande förslag till förbättringar/förändringar inom 
kollektivtrafiken: 

Linje 114 ”Ö-snabben” 
− Ö-snabbens hållplatsläge vid Nils Ericsson-terminalen (NET) behöver flyttas in 

permanent till själva NET. Nuvarande placeringen innebär att bussen måste köra 
runt Centralstationen vilket ofta innebär risk för förseningar och svårigheter att 
hålla tidtabell. Ö-dialogen skulle önska att bussens hållplats ryms inne på Nils 
Ericsson-terminalens hållplatser. 

− Ö-snabbens väg om Nya Varvet (bl a hpl Örlogsvägen) förlänger restiden med 
14-15 minuter (enligt tidtabell 7-8 minuter) vilket försämrar skärgårdsboendes 
restid drastiskt. Ö-dialogen upplever att det är få resande till/från Nya Varvet. 
Förslår istället trafik som kan mata resenärer till/från Nya Varvet från/till 
Kungsten för vidare transport.  

Båttrafik Stenpiren 
Ö-dialogen önskar året runt-trafik mellan centrum (Stenpiren) och Saltholmen, och även 
fler turer så att möjligheter för arbetspendling möjliggörs. Hållplats vid Lindholmen 
önskas. Ö-dialogens representanter framför även önskemål om att ansvariga söker 
dispens för högre hastigheter inom älven.  

Kollektivtrafik på Styrsö-Donsö 
Ö-dialogens representanter önskar utökad kollektivtrafik på Styrsö och Donsö, utöver 
den beställningstrafik som finns i form av dagens Flexlinje (med vilken det inte går att 
veta när man är framme vid exempelvis färjeläge).  

Tvärförbindelse Saltholmen-Frölunda torg (Sisjön) 
Ö-dialogens representanter framför önskemål om tvärförbindelser mellan Saltholmen 
och Frölunda torg, och förlängning till Sisjön.  

Hållplatsläge Kungsten 
Ö-dialogens representanter framför att hållplatsen vid Kungsten är undermålig ur flera 
perspektiv; miljö (buller), dålig tillgänglighet (mycket trappor och olika nivåer på olika 
hållplatslägen) vilket försvårar byte.  
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7. Datum för ö-dialogens möten under hösten 2017  
Ö-dialogen fastställer följande datum för andra halvåret 2017. Vid samtliga tillfällen 
startar mötet klockan 17:30 och föregås av möjlighet till kaffe och smörgås från klockan 
17:00. 

− 7 september  
− 12 oktober  
− 7 december 

8.  Val av representant till förberedelsemöte inför nästa möte 
Thomas Larsson, Asperö, utses att delta vid förberedelsemötet inför nästa ö-dialog som 
är planerad till den 7 september 2017. 

9.  Kort information om projekt Vidga vyerna 
Niklas Hall, nämndsekreterare SDF Västra Göteborg, lämnar kort information om 
projekt Vidga Vyerna. Projektet är den del i kommunfullmäktiges satsning på inom det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet inom Göteborgs Stad. Till ö-dialogens möte den 7 
september är Jörgen Larzon, SDF Västra Göteborg, inbjuden att berätta mer om 
projektet. Projektansökan biläggs anteckningarna för kännedom (bilaga 4).  

10.  Övriga frågor  
Benny Fhagers fråga angående Ö-snabbens hållplats vid Nya Varvet togs upp under 
punkt 6 ovan – Inspel från ö-dialogens deltagare till trafikplan 2019.  
 

Vid anteckningarna 
Niklas Hall 



Kalvhagen/Styrsö 
Ödialogen 

nikhal2001
Maskinskriven text
BILAGA 1



2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Nuläge Kalvhagen 

• Nuläge Styrsö 

• Framtida organisation 

• Planerad ledningsorganisation 

• Ny skola 
 

 



Nuläge Kalvhagen 

3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Lugnt på skolan  

• Undervisning - kunskaper 

• Nyanställda lärare samt fritidspedagog inför ht -17 

• Organisation klar inför hösten -17 

• Budget i balans 

• Skolinspektionen 

– Svar inskickat 

– Besök förhoppningsvis under vårterminen 

• Ny ledning 

 

 

 



Nuläge Styrsöskolan 

4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Christina Ingblad ny rektor 

• Obalans budget 

• Organisation till hösten håller på att tas fram 

• Oro 

– organisation 

– budget 

– elever i behov av stöd 



Framtida organisation 

5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• En skola Kalvhagen och Styrsö 

• Nybyggnation 

• Ledning 

• Pedagogik/undervisning, röd tråd 

• Personal, samarbete 

 
 

 



Planerad  
Ledningsorganisation från ht -17 

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Rektor, Christina Ingblad  

– Övergripande ansvar båda skolorna 

• Biträdande rektor 

– Främsta ansvar Kalvhagen samt kvalitet 

• Administratör 



Ny skola 

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Projektering, Marie Berg 

– Möte tis 16 maj kl 18.30 Styrsöskolans matsal 
   

• Påbörja arbetet med att forma en skola  

– Gemensam vision/ledord 

• Organisera för lärande 

• Påverka lärmiljöer 

• Vilket lärande, vilken undervisning ska ske 

• Personal, elever, vårdnadshavare 

 



Toaletter i 
skärgården 
Strandstädning 

nikhal2001
Maskinskriven text
BILAGA 2



2 

• Park och natur ansvarar för papperskorgar på mark som 
förvaltas av park och natur (allmänplats och kommunala bad)- 
Bad: Styrsö Uttervik, Styrsö Bratten, lekplats på Styrsö, samt 
ytterligare en papperskorg vid Styrsö Braviksväg) 

• Inga papperskorgar  sätts upp inne  i park- och 
naturförvaltningens naturområden, där det är möjligt i 
entréområden 

• Sommarens extra toaletter förses papperskorg 

• Föreningsdrivna bad får bidrag för renhållning mm inkl 
papperskorgar, kan även sökas för naturområden.  

Papperskorgar 



3 

• Strandstädningen utförs av 2 personer under maj till september samt även av 2 x 4 
ferieungdomar under högsommaren. Personalen har två båtar till förfogande och 
städar stränder utmed hela kusten samt i skärgården oberoende vem som är 
markägare.   

• Under de senaste åren har mellan 800-900 säckar skräp samlats in per säsong. 
Under 2015 1300 säckar till en sammanlagd vikt av 13 ton. Under  2016 880 säckar 
– 7,7 ton.  90-98% av skräpet är plast, främst PETflaskor, frigolit o små plastbitar. 

 

 

 

 

 

 

 

Strandstädning 

 

• Staden deltar också i samverkansplattformen Ren 
och attraktiv kust tillsammans med kommuner i 
Bohuslän och som leds av Västkuststiftelsen. Syftet 
är att minska mängden marint skräp, effektivisera 
och utöka strandstädningen, hitta nya 
finansieringsformer, sprida kunskap, utveckla den 
digitala strandstädarkartan mm.  

• Nytt i år – plast sorteras ut, samlas in, vägs och 
återvinns.  

• http://renkust.se/ 

 

 

http://renkust.se/


Aktuell planering kring 
offentliga toaletter 
2017-04-28 



 
 
 
Park och naturförvaltningen ansvarar 
idag för 32 toaletter och 8 urinoarer i 
parkområden samt 13 toaletter och 32 
friluftstoaletter vid badplatser och i 
naturområden. 
 
Förvaltningen har 24 avtal om offentlig 
användning tecknade med 
restaurangägare etc och ställer även ut 
mobila toaletter på 5-10 platser under 
sommaren. 
 
Det finns därutöver ett flertal allmänna 
toaletter i resecentrum, köpcentrum och i 
andra offentliga lokaler. 
 
Antal besökare per anläggning och 
månad 500 till 20 000! 
 
 

Toaletter idag 
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 Centralt beläget handelsområde, 
restaurangområde och turisttråk 

Knutpunkt i kollektivtrafiken 

Stadspark 

Utflyktslekplats:   

Större gång och cykelstråk 

Badplats  

Naturområde- entréer till naturområde  

 Speciellt utflyktsmål /turistområde  

 

Kriterier  



Pågående och planerad utveckling 

7 

Utbyggnad 

• Etapp 1: centala Gbg (Linneplatsen, Kungsportplatsen, Västra 
Hamngatan, Avenyn) 

• Etapp 2: Södra skärgården  

• Etapp 3: utflyktslekplatser, stadsparker samt naturområde (entrér) 

• Etapp 4: nya exploateringsområde 

Etapp 2-4 kräver nya upphandlingar och framtagning av nya modeller 

Aktuella upprustningar 

Skanstorget, Järntorget, Mariaplan (plaskis), Fiskebäcksbadet 

Avveckling av felplacerade anläggningar och uri. 

 

 



Toalettförsörjning i skärgården 

8 

• PoN löste akut situation för sommarsäsongen 2016 med hyrtoaletter. Totalt 20 toaletter under juni-
augusti på Vrångö, Styrsö,Brännö, Asperö och Köpstadsö.  

• Har fungerat väl, alla postiva, få klagomål, kapaciteten har räckt väl. Samarbete med entreprenörer 
fungerat mycket bra. Alla önskemål om placeringar går inte att uppfylla. 

• Avtal har tecknats med Vrångö hamnförening resp Donsö hamnförening som öppnat sina toaletter.  

• Permanenta toaletter på Brännö, Styrsö och Vrångö hade öppet under hösten. 

• Sommaren 2017 blir det tillfälliga toaletter men på längre sikt behöver antalet fasta toaletter utökas 
och skötseln av dem förstärkas.  

• Projekt Göteborg Skärgård – förstudie: förslag till koncept för toaletter i S skärgården – Innovativa, 
Miljövänliga, Jämställda, Icke- diskrirminerande och Tillängliga. Medel har sökts – besked i maj 

 

 

 

 

 

      



Sommaren 2017 – tillfälliga toaletter 
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Köpstadsö vid färjeläge (enda möjligheten för att komma åt) 

Vrångö  förutom ordinarie toaletter: avtal tecknat för toalett vid hamnföreningen.  

• Många önskemål inkomna om fler toaletter på Nötholmen. Utreds om detta är möjligt att få tillstånd till.  

• Önskvärt med toalett inom området vid fotbollsplanen där flera naturstigar och slingor börjar.  

Styrsö  förutom ordinarie toaletter vid Bratten, och badplatser: 

• Styrsö Tången (enligt önskemål ) förslagsvis vid väntkur för båten 

• förum dessa :  

• Alt a: stärka upp med ytterligare anläggning vid Brattens befintliga eller  

• Alt b: sätta en anläggning vid Skäret/skäret vägen. 

Asperö vid färjeläge som förra året . 

Brännö  inga förändringar planerade mot förra året, andra önskemål tas emot 

Donsö ej mobila -avtal med hamnföreningen 

 

 

 

• Utredningen skall vara klar i höst. 



 
 
 
 

KONTAKT: 
 
Park och naturförvaltningen 
 
Förvaltning och planering 
Naturenheten 
Ingela Gustafsson Enhetschef 
ingela.gustafsson@ponf.goteborg.se 



Trafik- och 
parkeringsutredning 
Långdrag/Saltholmen 
 

TPuls 
Ö-dialogen 2017-05-04 
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Strukturskisser Saltholmen 

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  



Tre scenarier 

3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

  
1600 

platser 

2000 

platser 

2600 

platser 

Boende och verksamma 1 300 1 500 2 100 

Besökande 300 500 500 

Totalt 1 600 2 000 2 600 



4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  



5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  



6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  



Tidplan återstående arbeten 

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Konsekvensbeskrivning tre scenarier, maj-juni 2017 

• Ett fjärde scenarie – vad är möjligt utan detaljplan? maj 2017 

• Formulera lämpliga uppdrag till berörda nämnder och bolag, juni-aug 2017 

• Slutredovisas till kommunstyrelsen ”efter sommaren 2017” 

 

 

Löpande dialog med P-bolagets arbetsgrupp och Ö-dialogen 

Information för Älvsborgs Egnahemsförening hösten 2016 och våren 2017 

 



Tidplan ev. genomförande 

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Detaljplan 2018 – 2021  

• Överklagande 2021 – 2023  

• Medel från regional plan för ny terminal sannolikt 2023 – 2024  

• Byggnation möjlig 2024 –  

 

Om KF så beslutar…  
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Göteborgs Stad Västra Göteborg, tjänsteutlåtande 1(2) 

 
 
 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat: 2017-02-17 
Diarienummer: N137-
0772/16 

HR-avdelningen 
Marianne N Claesson 
Telefon: 365 00 00 
E-post: marianne.n.claesson@vastra.goteborg.se 

 
 

Ansökan till Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet i Göteborg 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden översänder projektansökan enligt bilaga 2 till nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) gick den 1 december 2016 ut 
med en utlysning av medel. Medel kan sökas för att på olika sätt stimulera 
implementeringen av det Stegvisa jobb- och kunskapslyftet där det råder brist på 
kompetent personal, och där en kortare utbildning skulle vara tillräcklig för att utföra 
arbetet. 

Stadsdelen Västra Göteborg avser att söka medel för projektet ”Vidgade vyer” (bilaga 
2) vilket omfattar ett ansökningsbelopp på 879 864 kr. 

Bakgrund 
I budgeten för 2017 har kommunfullmäktige beslutat att nämnder via en pott med 
särskilda stimulansmedel ska kunna få stöd i implementeringen av modellen för det 
”Stegvisa jobb- och kunskapslyftet” för snabbare inträde och kompetensutveckling på 
arbetsmarknaden. NAV har ansvar för potten och disponerar 5 000 tkr för ändamålet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet resulterar i en ny tjänst/modell som är avsedd/har som mål att skapa nya 
sociala relationer och samarbeten. Genom att bidra positivt till skärgårdens utveckling 
och miljö ökar möjligheten att skapa ytterligare samarbeten med företagare med 
rekryteringsbehov. De företag som deklarerat intresse av att vara med för mentorskap 
skall också ha ett rekryteringsbehov som på sikt skall kunna fyllas av Vidgade Vyers 
deltagare. I strategin ingår också att utifrån identifierade framgångsfaktorer hitta en 
ekonomiskt hållbar arbetsform som kan implementeras i ordinarie verksamhet och som 
är väl känd av samtliga partners och övriga berörda. Genom projektet öppnar sig en ny 
arbetsmarknad för projektets deltagare och projektets ambition är att detta skall resultera 
i nya arbetstillfällen, t.ex. genom de kontakter som skapas mellan arbetslaget och 
företagare under projekttiden. Det kvantitativa målet skall vara att samtliga deltagare 
närmat sig arbetsmarknaden genom att ha utökat sitt nätverk i en ny miljö, fått en 
mentor som bidragit till att vidga vyerna, provat arbetsuppgifter inom olika 
serviceområden samtidigt som man praktiserat svenska språket och uppnått en 
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Göteborgs Stad Västra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(2) 

förbättrad hälsa. Målet skall också vara att minst 5 av 10 deltagare (som medverkat 
under hela projekttiden) skall ha en anställning inom tre månader efter projektets avslut. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta skede. Dock syftar projektet till att förbättra integrationen vilket på sikt har en 
positiv påverkan för samtliga medborgare, och då även barnen i deras familjesituation. 

Jämställdhetsperspektivet 
Det föreslagna projektet vänder sig till både kvinnor och män och kan främja att 
nyanlända kvinnor kommer närmre arbetsmarknaden. 

Mångfaldsperspektivet 
I Västra Göteborg finns både relativt nyanlända och personer med utländsk bakgrund 
som är arbetslösa och som uppbär olika former av bidrag, vilka behöver sysselsättning 
och finna vägar in i arbetslivet. Nyanlända skulle kunna bidra positivt till skärgårdens 
utveckling genom att få upp ögonen för den, skaffa kontakter, bidra till en lyckad 
turistsäsong och kanske till och med bosättning. Nyttan med föreslaget projekt ligger 
vidare i sysselsättningsmöjligheter och vägar in i arbetslivet för exempelvis nyanlända. 
Dessa behöver erbjudas kompletterande sysselsättnig, till exempel SFI-undervisning. 
Förvaltningen ser också att staden behöver stötta i att visa vad skärgården och södra 
Bohuslän har att erbjuda, och till att ”vidga vyerna”. Detta bidrar på sikt till att 
underlätta etablering och till bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Miljöperspektivet 
Det föreslagna projektet syftar till service och underhåll av offentliga platser samt 
grönyte- och markskötsel vilket skulle innebära en förbättrad närmiljö i aktuella 
områden. 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 
Samverkan i FSG den 20 februari 2017. 

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 

 
Maria Lejerstedt 
Stadsdelsdirektör 

Marianne N Claesson 
HR-chef 
 

Bilaga 1: Utlysning av medel för det stegvisa jobb- och kunskapslyftet 

Bilaga 2: Projektansökan ”Vidgade vyer” 

Beslutet ska skickas till: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 



Arbetsmarknad och vuxenutbildning  
 

 

Ansökan om medel ur potten med särskilda 
stimulansmedel för att implementera det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet 
(Fyll i blanketten direkt på datorn. Flytta mellan fälten med tabb-tangenten. 
Fälten expanderar vartefter ni skriver) 

Kontaktuppgifter 

Organisation 
SDF Västra Göteborg, Individ- och Familjeomsorg, Stöd- och sysselsättning 

Kontaktperson 
Jörgen Larzon 

Telefonnummer 
031-3664300 

E-post 
jorgen.larzon@vastra.goteborg.se 

Beskrivning av projektet 

Övergripande projektbeskrivning 
I Västra Göteborg finns både relativt nyanlända och personer med utländsk bakgrund som är 
arbetslösa och som uppbär olika former av bidrag, vilka behöver sysselsättning och finna vägar in i 
arbetslivet. En del nyanlända som kommer har yrkeserfarenhet som kan valideras, men andra har det 
inte och behöver grundläggande insatser för att komma ut på arbetsmarknaden: Språkträning, praktik 
och framför allt nätverk. Till detta behöver också kopplas kortare utbildningsinsatser.  . I skärgården 
finns samtidigt många arbetsuppgifter kopplade till den växande besöksnäringen; underhåll, toaletter, 
nedskräpning, rengöring, plantering, enklare snickerier, värdar, guidning, stötta i gästhamnar etc. 
Dessa behov kan stadsdelen bidra till att koppla ihop. 

Idag görs insatser kring detta, delvis av Park- och naturförvaltning men även av vaktmästeriet i 
stadsdelen.Dock finns det saker som inte görs i tillräcklig utsträckning och mycket som faller mellan 
stolarna.Sommarsäsongen innebär en stor påverkan på skärgårdens miljö och under dessa månader 
behövs extra insatser, i form av enklare uppgifter kopplade till renhållning och ”fixning”. 

Befolkningen i skärgården är samtidigt åldrande, risken finns att den avbefolkas. Företagares barn vill 
inte stanna kvar och ta över företag eller kan, av olika anledningar, inte göra det. Nyanlända skulle 
kunna bidra positivt till skärgårdens utveckling genom att få upp ögonen för den, skaffa kontakter, 
bidra till en lyckad sommarsäsong och kanske till och med bosättning. 

Nyttan ligger vidare i sysselsättningsmöjligheter och vägar in i arbetslivet för t.ex. nyanlända. Dessa 
behövererbjudas kompletterande sysselsättning, till till exempel SFI-undervisning. Vi behöver även 
stötta i att visa vad Södra Bohuslän har att erbjuda och till att ”vidga vyerna”. Detta bidrar på sikt till 
att underlätta etablering och till bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Strategin lyfter att det finns många utrikesfödda i området som inte känner till landsbygdens 
möjligheter, och landsbygdens aktörer och boende skulle i högre utsträckning än idag kunna ta del av 
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utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen.  

Detta projekt skulle kunna bidra till att kunskaper, erfarenheter och intressen  utbyts i större 
utsträckning än idag. De utrikesfödda som detta projekt riktar sig till är idag bosatta på fastlandet och 
projektet skulle på så sätt även stärka kopplingen mellan land och stad. 

Projektet uppmuntrar företag och föreningar att ta ett socialt ansvar, vilket på många sätt kan ha 
positiva effekter på deras egen utveckling samt på Södra Bohuslän i stort. Det är att betrakta som ett 
pilotprojekt i mindre skala där ett av målen är att lyckas koppla samman företagare och föreningar 
med personer som är nyanlända respektive står långt från arbetsmarknaden.  

Tydlig beskrivning av vilka arbetsuppgifter som ska utföras av deltagarna 
Service- och underhåll av offentliga platser samt grönyte- och markskötsel under ledning av 
handledare. I övrigt förekommande arbetsuppgifter som identifieras under projekttiden 

Hur ska deltagarna kunna få anställning? 
 Som tidigare beskrivits bidrar detta projekt till en lösning på en gemensam lokal 
angelägenhet; trycket av ett stort antal besökare under sommarsäsongen gör att underhåll 
och liknande inte hinns med i tillräcklig utsträckning. Projektet resulterar i en ny tjänst/modell 
som är avsedd/har som mål att skapa nya sociala relationer och samarbeten. Genom att 
synliggöra och marknadsföra ett fixarlag bestående av arbetslösa nyanlända och andra 
arbetslösa samt hand-/projektledare kan möten skapas och det är så relationer byggs. 
Genom att bidra positivt till skärgårdens utveckling och miljö ökar möjligheten att skapa 
ytterligare samarbeten med företagare med rekryteringsbehov . Fixarlaget kan etablera sig 
som en tjänst att räkna med och som för att kunna utföra det arbete som verkligen behövs 
kommer relationer och samarbeten vara nödvändigt.De företag som deklarerat intresse av 
att vara med för mentorskap skall också ha ett rekryteringsbehov som på sikt skall kunna 
fyllas av Vidgade Vyers deltagare. I strategin ingår också att utifrån identifierade 
framgångsfaktorer hitta en ekonomiskt hållbar arbetsform som kan implementeras i ordinarie 
verksamhet och som är väl känd av samtliga partners och övriga berörda. Ytterst handlar 
konecptet om att vidga vyerna för både deltagares syn på skärgårdens möjligheter och 
skärgårdens företagares syn på nyanländas och arbetslösas resurserGenom projektet 
öppnar sig en ny arbetsmarknad för projektets deltagare och projektets ambition är att detta 
skall resultera i nya arbetstillfällen, t.ex. genom de kontakter som skapas mellan arbetslaget 
och företagare under projekttiden. Projektets effektmål är att matchning mellan individ och 
företag sker och att arbetstillfällen eller praktikplatser på så sätt skapas. Det är ett steg på 
vägen för målgruppen som ökar chanserna och målet är att arbetstillfällen skapas, för övriga 
innebär det avgörande steg närmare sysselsättning och skapar viktiga nätverk och förståelse 
för arbetslivet. Det kvantitativa målet skall vara att samtliga deltagare närmat sig 
arbetsmarknaden genom att ha utökat sitt nätverk i en ny miljö, fått en mentor som bidragit 
till att vidga vyerna, provat arbetsuppgifter inom olika serviceområden samtidigt som man 
praktiserat svenska språket och uppnått en förbättrad hälsa (Uppföljning genom 
självskattning vid start och avslut). Målet skall också vara att minst 5 av 10 deltagare (som 
medverkat under hela projekttiden) skall ha en anställning inom tre månader efter projektets 
avslut (Uppföljning genom enkät och KC). 
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Slutligen så har det under januari-februari bedrivits en förstudie bland södra skärgårdens 
företagare, där ca 200 företag kontaktats och slutsatsen är att företagen hyser intresse för 
konceptet.   

Under förankringsarbetet i jan-feb, så har 46 potentiella arbetstillfällen identifierats och för 
deltagare vars prestationer ligger i linje med företagarnas behov så bedömer vi att det finns 
goda möjligheter till anställning.  

 

Hur ska de prioriterade grupperna rekryteras? 
Via samarbete med AF Etablering. AF Frölunda och SDF Västra Göteborgs Stöd- och 
Försörjningsenhet  

Belopp som söks 
879 864:- 

För vilka insatser söks medel? 
Projekt-/handledare 12 månader: 684 864:- 

Arbetskläder: 25 000:-  

Material för arbetsuppgifterna (komplement till befintligt material): 50 000:-  

Lokala resor: 45 000:-  

Kompetensutvecklingsinsatser (grönytor- och vaktmästeri): 50 000:- 

Enkel förtäring under rast: 15 000:-  

Socialt event för deltagare med familjer i skärgården, se timeline : 10 000:- 

     

Det är positivt om ansökan beskriver ett samarbete mellan stadsdelar och/eller samarbete med 
externa partners 
Samarbete med AF Etablering, AF Frölunda och i södra skärgården verksamma företag 

Hur stor andel av verksamheternas kostnader finansieras av den ansökande nämndens  
egna medel? 
Deltagares etablerings resp. försörjningsstöd under projekttiden 

Hur har facklig samverkan gått till? 
Information på LSG 

Övriga uppgifter 
Timeline:  
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Oktober -17: Uppstart och rekrytering av projekt-/handledare 

November-december -17: Bildande av styrgrupp, skapa profil för deltagare, återuppta 
nätverksarbete i södra skärgården 

Januari -18: Rekrytering av deltagare, identifiera kompetensutvecklingshov samt påbörja 
genomförande av detta 

Februari -18: Fortsatt kompetensutveckling samt övriga utbildningsinsatser (gröna ytor, 
lättare hantverk och värdskap), fixarlag bildas och kopplingar inför mentorskap påbörjas 

Mars-September -18: Fixarlag arbetar ute på öarna under ledning av projektledare, 
matchning mot arbetsuppgifter i offentlig och privat regi samt mentorskap hos lokala 
företagare. . 

Juni-september -18: Intensifierad matchning mot företagares rekryteringsbehov  

September -18: Event där deltagares och mentorers familjer möts i sociala aktiviteter som 
fortsätter bygga de nätverk mentorskapen utgör begynnelsen på  

Oktober -18: Matchning mot Kompetenscenter inom Göteborgs Stad samt 
Arbetsförmedlingens insatsutbud samt avslut och slutredovisning  

 

 

Ansökan skickas elektroniskt till Arbetsmarknad och vuxenutbildnings förvaltningsbrevlåda: 
arbetsmarknadvuxenutbildning@arbvux.goteborg.se. 
 
Till ansökan ska protokollsutdrag från aktuellt nämndsammanträde bifogas. 
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