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Anteckningar 01/2016 
Diarienummer: N137-
0014/16 
Utfärdat, 2016-01-13 
 

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

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2016-01-11, kl 17:30 - 19:00 

Plats: Folkets hus, Järntorget  

Närvarande Ö-dialogen  
Karin Greenberg, (S) 
Eva Sundén, (M) 
Henrik Sjöstrand, (M) 
Marianne Bergman, (KD) 
Henrik Munck (MP) 
Anette Bernhardsson (S) 
Andreas Eraybar (L) 
Karin Sandström, Asperö 
Tomas Larsson, Asperö 
Stefan Kihlgren, Brännö 
Kia Jonsvik, Brännö 
Leif Sjöberg, Vrångö 
Jennie Davidsson, Vrångö  
Anna Palmers, Köpstadsö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
John Granqvist, Styrsö 
Marie Sjövall, Donsö 
Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg 

Närvarande Parkeringsbolaget  
Per-Erik Rinsell (MP) 
Olof Lindgärde (L) 
Maria Stenström, vd 
Maria Holmberg, affärsansvarig 
Maria Berntsson, kommunikatör 

Inbjudna  
Lina Lundgren Donsö 
Ronald Blixt, Asperö,  
Jan Kristensson, Vrångö 
Stefan Johansson, Vrångö  
Jan Kaaling Styrsö 
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1. Ändrade villkor för parkering på Saltholmen – Parkeringsbolaget 
Parkeringbolaget redogjorde för förslaget om förändrade parkeringsvillkor på 
Saltholmen. Parkeringsbolagets ordförande förtydligade att det ännu inte finns ett 
politiskt ställningstagande i frågan vid tidpunkten för mötet och att initiativet till mötet 
och chansen att lyssna på ö-dialogens synpunkter i frågan uppskattas. 
Parkeringsbolagets uppdrag är bland annat att ha en aktiv roll i stadsplaneringen och att 
driva parkering – och mobilitetsslösningar som främjar nya resvanor i syfte att skapa 
tillgänglighet och ett effektivt nyttjande av stadens resurser. Ökad tillgänglighet 
innefattar bland annat att utifrån de förutsättningar som finns arbeta med 
realtidsinformation om lediga platser, minska söktrafiken, samutnyttjande samt 
samarbete med olika aktörer. Detta är också grunden till det aktuella förslaget. 
Förslaget innebär i korthet att de 524 förhyrda platserna som finns i dag ska ersättas 
med p-tillstånd i syfte att öka tillgängligheten av parkeringsplatser på Saltholmen. Mer 
information om förslaget finns på Parkeringsbolagets hemsida 
www.p-bolaget.goteborg.se/saltholmen 

Ärendet om förändrade parkeringsvillkor var uppe i Parkeringsbolagets styrelsen redan 
2011 och har varit upp igen i november 2015. Förslaget bordlades då. Förslaget ska 
återigen upp i styrelsen den 15 januari 2016. 

2. Diskussion 
Ö-dialogen framförde synpunkter och frågor angående förslaget till ändrade 
parkeringsvillkor på Saltholmen. 

• Är det de fasta platserna som åsyftas vid informationen att vissa platser inte är 
belagda? Parkeringsbolaget kan inte ange exakt vilka platser det handlar om som 
anges stå tomma eftersom beläggningsgraden mäts genom bilar som åker ut och 
in från parkeringsplatserna och inte efter varje plats. 

• Historiskt perspektiv om placering av båtterminalen. Kommunfullmäktige tog 
ett beslut år 1991 om att terminalen ska ligga kvar på Saltholmen. Detta beslut 
borde fortfarande gälla. 

• Man borde göra jämförande analys med liknande områden . Öarna ligger lågt 
vad gäller bilinnehav jämförelsevis. Tittar man på arbetsresorna så pendlar 
öborna kortare sträckor jämfört med Näset -och Långedragsbor. Man borde 
också jämföra liknande områden vad gäller beläggningen för parkering. Plan -
och bygglagen säger att det ska finnas plats för lastning, lossning och parkering i 
närheten av bostaden. Rättigheterna för öbor måste vara samma som för 
fastboende. Det går inte ihop ur ett likställdhetsperspektiv. 

• Problemet är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplaster. Öbor och 
familjer lider av bristen av parkering, det behövs mer fasta platser. Viktigt att se 
parkeringen på Saltholmen som en boendeparkering.  Parkeringsbolaget delar 
uppfattningen att det finns en brist på platser. Så länge det pågår utredningar om 
trafik och parkering på Saltholmen så är det svårt att göra dyra investeringar för 
långsiktiga lösningar. Syftet med förslaget är att tillskapa platser så snart som 
möjligt. 

• Förslaget försvårar för de som behöver åka ut till Saltholmen och lämna saker 
för att sedan åka och parkera. Förslaget kommer inte heller att minska 
söktrafiken eller öka tillgängligheten. 
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• Det finns enligt Parkeringsbolaget potential att använda de båtplatser på land 
som ägs av GEFAB för bilar på somrarna. 

• Innan beslutet fattas borde det beaktas att inget beslut är taget i Trafik- och 
parkeringsutredningen i södra skärgården (TPUSS). 

• Om de fasta platserna tas bort så försvinner tryggheten för många att veta att 
man kan ta bilen och komma i tid till båten. 

• Det borde genomföras fler konsekvensanalyser innan beslut fattas som tar 
hänsyn till de boendes livsstil. Exempel på konsekvensanalyser som behövs är 
barnkonsekvensanalys, socialkonsekvensanalys, livsstilsanalys och 
gentrifieringsanalys. 

• Miljön ute på Saltholmen känns inte trygg för en barnfamilj om man missar 
båten. 

• En konsekvens av att ta bort de fasta platserna och istället ha tillstånd är att de 
som inte pendlar dagligen med bil kommer att ta de bästa parkeringsplatserna. 

• Lägg hellre pengarna på fler parkeringsplatser än på ett nytt p-ledningssystem. 

Karin Greenberg 
Ordförande  

Vid anteckningarna 
Jenny Haglind 
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