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2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

 Den 3 maj 2011 gav stadsdelsnämnden Västra Göteborg förvaltningen i 
uppdrag att utreda formerna för ett Forum för Södra Skärgården. Man 
ansåg att behov av ett sådant forum fanns i södra skärgården med 
dess specifika skärgårdsfrågor, ofta liknande dem som är 
kännetecknande för glesbygd.  
 
Exempel på återkommande frågor från skärgårdsborna är 
kommunikationerna till och från Saltholmen, parkeringen på 
Saltholmen, skärgårdstrafiken, särskilda förhållanden för skola, vård 
och omsorg, fritidsfrågor för ungdomar, träffpunkter för äldre, friluftsliv 
och turism. 
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• Stadsdelsnämnden Västra Göteborg inrättade Ö-dialogen som forum 
den 22 januari 2013 § 271 

• Första mötet med ö-dialogen hölls den 23 januari 2013 

• Mellan 2013-2015 hölls mötena fyra gånger per år (2014 sex tillfällen) 

• Från 2016 har mötesfrekvensen utökats till sex gånger per år 



Mötesdeltagare 
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Stadsdelsnämndens ledamöter såväl ordinarie som ersättare, boende i 
Södra Skärgården, deltar i Ö-dialogen. Nämndens presidium 
adjungeras sedan 2015.  

Ordföranden i Ö-dialogen är en ledamot från stadsdelsnämnden. 
Sekreterare kan vara en utvecklingsledare. 

Deltagande medborgare är fastboende, tre [två] från varje ö, varav en 
utses som ordinarie och en som ersättare. Aktuella skärgårdsöar är 
Donsö, Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö. 

Vid sammansättningen av deltagare från ovan nämnda öar har hänsyn 
tagits till att olika åldersgrupper och intressegrupper finns 
representerade. Att få en jämn representation av kvinnor och män har 
också varit målsättningen samt att näringsidkare och föreningsliv blir 
representerade. 

 



Ö-dialogens syfte 
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ur reglemente för Ö-dialogen: 

• ”Syftet med Ö-dialogen är att skapa ett forum för information, erfarenhetsutbyte 
och fördjupad dialog mellan medborgare och politiker rörande specifika 
skärgårdsfrågor. Tanken är att erfarenheter från medborgare tas till vara och 
bidrar till ett breddat beslutsunderlag vid behandling av ärenden och 
frågeställningar i stadsdelsnämnden.” 

• Ö-dialogen är ett rådgivande forum. Det har tillkommit som ett försök att skapa 
en fördjupad dialog kring skärgårdsfrågor. Inga formella beslut kan fattas av Ö-
dialogen. Frågor som diskuteras på Ö-dialogens möten återkopplas till 
stadsdelsnämnden eller andra nämnder, bolagsstyrelser eller myndigheter för 
eventuella beslut. 

• Ö-dialogens uppdrag är att begränsa sig till frågor som påverkar tillvaron för 
och möjligheter till likvärdig service för boende i Södra Skärgården.   

 



Ärenden  
Ö-dialogen 
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Ärenden i ö-dialogen per sektor/avd 
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• Kundtjänst Parkeringsbolaget, Trafik- och 
parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen (T-Puls), 
Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården (T-
puss)  

• Information om Hälso- och sjukvårdsnämndens  
uppdrag (ambulans, vårdcentral mm) 

• Leader Södra Bohuslän 

• Intraprenad Köpstadsö förskola 

• Hemtjänsten 

• Miljö/Toaletter södra skärgården 

• Skärgårdstrafiken/Styrsöbolaget 

• Besöksnäringen 

• Betaltjänster i skärgården 

 

• Räddningstjänsten, räddningsvärn, IVPA-
avtalet (i väntan på ambulans) 

  
• Avfallshantering södra skärgården 
 
• Post- och paketleveranser 
 
• Skolan i södra skärgården 
 



Gäster under 2016 
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Under 2016 har följande myndigheter och/eller företag varit inbjudna och 
deltagit vid ö-dialogens möten, utöver stadsdelskontorets egen 
personal: 

 

Park  och naturförvaltningen, Ingela Gustafsson     Räddningstjänsten, Martin Lyrhem 

Stadsbyggnadskontoret, Carolin Folkesson      Västtrafik, Anna Johansson 

Trafikkontoret , Jörgen Johansson, Jan Rinman     Länsstyrelsen, Frida Bengtsson 

Kretslopp och vatten, Hilda Kramer        PostNord, Håkan Schiller 

Northern Offshore Services (NOS), Oscar Pihlblad      Bertil Pevantus, Styrsöbolaget 

Parkeringsbolaget, Daniel Sundström        Projekt Göteborgs skärgård, 
            Annica Berg  

Leader Södra Bohuslän, Anna Levin        Göteborg & Co, Lennart  
            Johansson     
  

      

  



KONTAKT: 
Karin Greenberg (S), ordförande i Ö-dialogen 
Karin.greenberg@vastra.goteborg.se  
 
SDF Västra Göteborg, Göteborgs Stad 
Niklas Hall 
niklas.hall@vastra.goteborg.se 
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