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Anteckningar 3/2016 

Diarienummer: N137-

0014/16 

Utfärdat, 2016-03-10 

 

 

Jenny Haglind 

Telefon: 366 57 79  

E-post: jenny.haglind@vastra.goteborg.se 

 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2016-03-09, kl 17:30 - 20:15 

Plats: Nämndsalen, Torgny Segerstedtsgatan 90 

Närvarande 

Karin Greenberg, (S) 

Eva Sundén, (M) 

Henrik Sjöstrand, (M) 

Marianne Bergman, (KD) 

Andreas Erayabar (L) 

John Granqvist, Styrsö 

Gunnlaug Cottingham, Styrsö 

Gustaf Asplund, Styrsö 

Stefan Kihlgren, Brännö 

Ann-Sofie Jeppsson, Brännö 

Leif Sjöberg, Vrångö 

Jennie Davidsson, Vrångö 

Jan Kristensson, Vrångö 

Patrik Gustavsson, Köpstadsö 

Lina Lundgren, Donsö  

Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg 

 

Gäster: 

Ann Lindell, SDF Västra Göteborg  

Tommy Striktner, SDF Västra Göteborg punkt 6 

Maria Berntsson Parkeringsbolaget  

Maria Holmberg, Parkeringsbolaget  punkt 7 

Karl-Johan Lantz, SDF Västra Göteborg  punkt 8 

Bertil Pevantus, Styrsöbolaget   
Gunnar Söderberg, Styrsöbolaget  punkt 9 
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1. Ordförande hälsade ö-dialogens ledamöter välkomna. 

2. Utsänd dagordning godkändes 

3. Anmälan av övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes 

4. Föregående mötes anteckningar godkändes och lades till handlingarna 

5. Presentation av nya och gamla ledamöter i ö-dialogen samt gäster 

6. Hemtjänsten  

Ann Lindell, enhetschef på Styrsöhemmet och Tommy Striktner, enhetschef för 

hemtjänsten i södra skärgården redogjorde för den nya nattorganisationen inom 

hemtjänsten i skärgården.  

Göteborgs stad har haft avtal med fackliga organisationer om att det ska finnas 

nattpersonal inom hemtjänsten i skärgården. Dessa avtal är nu uppsagda då det inte 

ansetts rimligt att ha kvar dem för de 10-12 gånger per år det går ut nattlarm. Istället tar 

Styrsöhemmet över nattpersonalen.  

Den nya organisationen innebär att vid larm på natten blir undersköterskor från 

Styrsöhemmet hämtade med båt och körda till de olika öarna. Det innebär att även de 

öar som förut inte haft nattpersonal kommer nu att ha beredskap för larm nattetid och 

alla boende i södra skärgården kommer att få möjlighet att ha trygghetslarm. Två 

undersköterskor kommer att bemanna nattlarmet och i dagsläget ryms det inom ramen 

för Styrsöhemmets verksamhet. Till en början beräknas det vara ungefär ett larm i 

månaden. Om/när behovet successivt ökar eller på sommaren kan personalstyrkan 

komma att utökas. 

Vid larm skickas två undersköterskor till platsen. Vid händelse av två larm som inte kan 

åtgärdas samtidigt tillkallas SOS alarm.  

7. Parkeringsbolaget  

Maria Berntsson kommunikatör och Maria Holmberg affärsansvarig på 

Parkeringsbolaget informerade om processen med förändrade parkeringsvillkor på 

Saltholmen.  

Den 15 januari var förslaget om förändrade parkeringsvillkor på Saltholmen uppe i 

Parkeringsbolagets styrelse för behandling. Beslut togs om två punkter- att införa 

parkeringsledningssystem på Saltholmen och Långedrag samt inrätta en referensgrupp 

med representanter från berörda grupper. Övriga förslag återremitterades och skickades 

tillbaka utan några beslut fattade. Styrelsen överlämnade istället nio stycken 

utredningsförslag som ska genomföras skyndsamt: 

1. Ett utökat antal platser för tillstånd på Saltholmen genom överföring av platser från 

besöksparkering till tillståndsparkering. 

2. Ett utökat antal platser för tillstånd på Saltholmen genom inrättande av nya platser, 

antingen på bolagets egen mark eller genom avtal med andra mark/fastighetsägare. 

3. Låsbara skåp nära terminalen.  

4. Ett antal fasta platser för företagare med verksamhet på öarna.  

5. Fasta platser för de personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  

6. Fasta platser för bilpooler. 
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7. En testperiod om ett år, där nuvarande fasta platser sägs upp och ersätts med tillstånd, 

men att förändringen kan reverseras i sin helhet 

8. En platsgaranti på Saltholmen för de som har tillstånd där. Ingen tillståndshavare på 

Saltholmen skall behöva vända för att parkera på Långedrag. Vidare överväga om 

någon form av ersättning, typ Västtrafik resegaranti kan inrättas.  

9. Villkorsändring innebärande att innehav av en bil ger möjlighet till ett tillstånd eller 

en förhyrd plats.  

Utöver utredningsförslagen utreds också huruvida villkorsändringen kan ses som en 

myndighetsutövning vilket skulle leda till att Parkeringsbolaget i så fall inte kan besluta 

i frågan.  

Den 22 april kommer styrelsen att behandla de utredda förslagen.  

Den 21 mars bjuder Parkeringsbolaget in till möte för dialog med boende om vilka 

urvalskriterier som behövs för att välja ut berörda parter till en referensgrupp. Tanken 

med mötet är att samla in underlag för att kunna sätta samman en representativ 

referensgrupp.  

8. Toaletter Södra skärgården  

Karl-Johan Lantz, enhetschef för fritidsverksamheten i SDF Västra Göteborg berättade 

om förvaltningens ansvar och arbete med toaletter i södra skärgården.  

Två enheter inom SDF Västra Göteborg har avtal om toaletter med Park- och 

naturförvaltningen: Kultur och Fritid och Intern Service. Kultur och Fritid ger 

föreningsbidrag till föreningar som sköter toaletter på Lökholmen, Asperö badplats och 

Brännö Ramsdal. På Köpstadsö, Vrångö samt Styrsö finns föreningar som får 

föreningsbidrag för att sköta badet men där finns inga toaletter. Intern service har avtal 

med företag på Vrångö och Styrsö Bratten som sköter toaletter där. Park - och 

Naturförvaltningen har därutöver direktavtal med Brännöföreningen för toaletten i 

Brännö Husvik samt toaletterna i Brännö Rödsten.  

9. Styrsöbolaget  

Bertil Pevantus VD och Gunnar Söderberg trafikchef Styrsöbolaget informerade om  

Styrsöbolagets verksamhet och planer framåt.  

Persontrafiken körs på uppdrag av Västtrafik vilket betyder att Västtrafik måste 

godkänna och betala för nya turer. Det är därför viktigt att alla passagerare visar sina 

kort för kortläsaren vid ombordstigning då detta ligger till grund för ev beslut i 

Västtrafiks styrelse. Frakttrafiken körs på uppdrag av Trafikkontoret som i sin tur får 

bidrag från staten.  

Sommartrafiken 2015 utökades med flera turer på snabbfärjor Vrångölinjen.  Sommaren 

2016 finns det inga planer på att utöka några linjer utan det blir samma som sommaren 

2015 med undantag för en ny tur till Brännö Rödsten på förmiddagen måndag-fredag.  

I januari i år lämnade Styrsöbolaget in förslag för båttrafiken 2017. Förslagen innehöll 

önskemål om en ny tur med snabbåt måndag-fredag på Vrångölinjen, önskemål från 

öbor att snabbåtar ska köra alla kvällsturer på Vrångölinjen, förlängning av 

sommartidtabellen från 9-13 veckor, att sommartid förlänga vissa turer till Stenpiren 

och fler turer om det blir fler turer året runt till Knarrholmen.  

Bertil Pevantus, VD på Styrsöbolaget redogjorde också för deras vision om Göteborgs 

vattenvägar som en tillgänglig tillgång. Visionen är framtagen utifrån Västra 
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Götalandsregionens och Göteborgs stads vision. Styrsöbolaget kommer att presentera 

visionen för politiker och berörda tjänstepersoner samt andra aktörer under året. 

Kontaktuppgifter till Bertil Pevantus är: bertil.pevantus@styrsobolaget.se 

10. Information om IVPA  

Karin Greenberg gav uppdaterad information från Hälso-och sjukvårdsnämnden 

angående IVPA.  Hälso- och sjukvårdsnämnden har informerat Sahlgrenska 

universitetssjukhus (SU) om de medel som Västra Götalandsregionen centralt har avsatt 

för att finansiera berörda sjukhusområdens (4 st dvs SU, SKAS, SÄS, NU) kostnader 

för upprättande av IVPA-avtal. SU ska återkomma gällande hur de planerar att avropa 

dessa medel.  

11. Val av representant till nästa mötes förberedelse 

Gunnlaug Cottingham 

 

Karin Greenberg 

Ordförande 

Vid anteckningarna 

Jenny Haglind 

 


