
 

 

 

 
   

 

Anteckningar  

Diarienummer: N043-0031/21 

Utfärdat: 2021-05-06 

Möte med ö-dialogen, Konsument- och medborgarservice  

Sammanträdesdatum: 2021-05-06, kl. 17.30-20  

Plats: Digitalt möte  

Närvarande:    

Henrik Sjöstrand (M) ordförande ö-dialogen, Nämnden för Konsument- och medborgarservice 

Stina Sewén (Fi), Nämnden för Konsument- och medborgarservice 

Tea Pettersson (S), Nämnden för Konsument- och medborgarservice 

Karin Alfredsson (D), Nämnden för Konsument- och medborgarservice 

 

Elisabet Lann (KD) Kommunstyrelsen (kommer kl. 18.30) 

Blerta Hoti (S) Kommunstyrelsen (lämnade kl. 18.45) 

Henrik Munck (D) Kommunstyrelsen 

 

John Granqvist, Styrsö 

Gustaf Asplund, Styrsö 

Jan Kaaling, Styrsö 

Lena Cange, Asperö 

Thomas Larson, Asperö 

Ingemar Taube, Asperö 

Inger Blixt, Asperö  

Stefan Kihlgren, Brännö 

Eva Sundén, Brännö  

My Ståhl, Brännö 

Anna Palmers, Köpstadsö 

Pia Witting, Köpstadsö 

Patrik Gustavsson, Köpstadsö 

Marie Sjövall, Donsö 

Håkan Broberg, Donsö 

Benny Fhager, Donsö 

Lotta Sjöberg, Direktör, Förvaltningen för konsument- och medborgarservice  

Åsa Aguayo Åkesson, sekreterare, Förvaltningen för konsument- och medborgarservice 

Inga-Lisa Adler, assisterande sekreterare, Förvaltningen för konsument- och medborgarservice 

Lotta Wikström, Avdelningschef stadsområde välfärd och fritid, Socialförvaltningen Sydväst 
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Henrik Hellström, Utvecklingsledare statsutveckling, Socialförvaltningen Sydväst  

Eva Blidmark Bergström, Rektor, Förskoleförvaltningen 

 

Övriga/Inbjudna gäster 

Överste Peter Fredriksson, chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison  

Överstelöjtnant Andreas Holmberg, chef för Femte amfibiebataljonen, representerar 

etableringsorganisation Amf4 (Älvsborgs amfibieregemente)  

Kommendörkapten Janne Kilvik, militärbaschef i Göteborg 

Lina Fihlén, samhällsplanerare fysisk planering Högkvarteret 

Anna Videbris, miljösamordnare för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison 

Ulrika Roos, kommunikationschef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison 

Hanna Munde, Marknad och affärsutvecklingschef, Parkering Göteborg 

Anna Forsberg, Affärsutvecklare, Parkering Göteborg 

Anders Söderberg, Vice VD, GREFAB  

Joel Blomgren, Utvecklingsledare Strategiska avd. Fastighetskontoret 

Hakan Önal, ordförande i Förskolenämnden 

Hans Wettby, Utbildningschef Väster 2, Förskoleförvaltningen 

Rakel Berglund, Projektledare Park och naturförvaltningen 

  

1. Ordförande hälsar välkomna 

Upprop av medverkande 

2. Val av justerare 

Eva Sundén 

3. Föregående mötesanteckningar 

Återkoppling kring ansvar för Göteborgs stads Leader-medlemskap 

Lotta informerar om ansvar för stadens Leader-medlemskap då frågan kom upp på 
förra ö-dialogtillfället. Kommunstyrelsen fattade igår 21-05-05 beslut om att 
programperioden ska förlängas från 2021–2023 och att Nämnden för konsument- och 
medborgarservice har fått ansvar. Nämnden för konsument- och medborgarservice 
(KoM) ska också fatta beslut om ny period 2023–2027, beslut fattas i september 2021. 
Ärendet ska även behandlas av Kommunfullmäktige. 
 

Ett kommunalråd påtalar att man gjort ett yttrande angående ansvar för Göteborgs 

Stads Leader-medlemskap där man vill återremittera ärendet till 

Stadsledningskontoret. Yttrandet innebar en önskan om att se en tydlig finansiering 

istället för att ha ansvar på flera nämnder. Demokraterna räknar med att konsument- 

och medborgarservice säkerställer att ö-dialogen blir en tydlig del av Leader-arbetet.  

Ett annat kommunalråd uttrycker glädje över att nämnden för konsument- och 

medborgarservice blivit ansvarig och påtalar att det redan idag finns en koppling 

mellan ö-dialogen och Kommunstyrelsen genom att kommunstyrelseledamöter har 

representanter i ö-dialogen. Varför man inte ville återremittera ärendet var för att det 

skulle kunna riskera att möjligheterna att söka EU-bidrag bromsas ytterligare för Södra 
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skärgården. Kommunalrådet lyssnar gärna in förslag kring hanteringen av Leader 

framöver. (Mer information finns i bilaga 1)  

Återkoppling kring att flytta material från näridrottsplatsen vid nedlagda 
Kalvhagsskolan till Styrsöskolans grusplan  

Lokalförvaltningen har utvärderat frågan i samtal med ansvarig markingenjör i området 

samt sakkunnig inom markfrågor och gjort en grov kostnadsbedömning. 

Lokalförvaltningen bedömer att det är inte ekonomiskt försvarbart att flytta 

anläggningen eftersom det i praktiken är som att bygga två nya anläggningar. 

Rivningen motsvarar ett nytt bygge och uppförandet på den nya platsen motsvarar 

ytterligare ett bygge. 

Utrustningen på marken i form av exempelvis konstgräs, fotbollsmål och räckesbågar 

står för en liten del av den totala projektbudgeten. En sådan näridrottsplats vid 

Styrsöskolan kräver dränering och ett rörledningssystem med brunnar med mera. Inget 

av detta finns på grusplanen utanför Styrsöskolan idag och dessutom är det befintliga 

konstgräset vid Kalvhagsskolan av en äldre typ där det är gummigranulat i turfen, vilket 

innebär ännu högre krav på att brunnar och ledningar kan hantera granulat som spills 

från planen. 

Lokalförvaltningen arbetar vidare för att hitta andra lösningar för att kunna överföra 

näridrottsplatsen vid Kalvhagsskolan till Idrott- och föreningsförvaltningen istället för 

att riva den. Lokalförvaltningen har startat samtal med både Idrott- och 

föreningsförvaltningen samt Styrsö BK fotbollsförening för att försöka ha kvar 

näridrottsplatsen och väntar på besked och återkoppling från dem. Ytterligare 

återkoppling ges i ö-dialogen när Lokalförvaltningen har meddelat lösningen på 

ärendet.   

4. Anmälan av övriga frågor 

Representant från Donsö: Lyfter frågan kring vad som kan göras för att få bukt med 

den ökande kriminaliteten på framförallt Styrsö och Donsö. Byggnader vandaliseras, 

golfbilar och cyklar stjäls, etniska minoriteter utsätts för trakasserier med mera. 

Representanten upplever att kriminaliteten har ökat kraftigt under pandemin och 

tryggheten för öborna har minskat.  

Representant från Brännö: Lyfter frågan om skyltningen på Saltholmen där Västtrafiks 

lägesskyltar A, B och C skapar förvirring. Skyltningen stämmer inte överens med den 

information som ges i Västtrafiks app. 

5. Försvarsmakten och Göteborgs Garnisonsenhet 
Överste Peter Fredriksson, chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison  
Överstelöjtnant Andreas Holmberg, chef för Femte amfibiebataljonen, representerar 
etableringsorganisation Amf4 (Älvsborgs amfibieregemente)  
Kommendörkapten Janne Kilvik, militärbaschef i Göteborg 
Lina Fihlén, samhällsplanerare fysisk planering Högkvarteret 
Anna Videbris, miljösamordnare för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison 
Ulrika Roos, kommunikationschef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison 
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Försvarsmakten visar en PowerPoint-presentation som finns som bilaga 2 till dessa 
mötesanteckningar. Samtalet utgick från dessa tre punkter nedan.  
 
Byggandet begränsas i skärgården vilket påverkar befolkningstillväxt och 

skärgårdsutveckling 

Representant från Styrsö: Södra skärgården i samverkan (SSIS) förstår Försvarsmaktens 

behov av att öva på det sätt som Försvarsmaktens vet är bäst, men undrar samtidigt 

om utbredningen av riksintressets område måste vara så stort. SSIS undrar om det 

vore tillräckligt att använda det område som Försvarsmakten har markerat i västra 

delen av riksintresseområdet och att i övrigt lämna öarna Brännö, Styrsö, Donsö 

utanför riksintresseområdet. SSIS understryker att utnämnandet av 

riksintresseområdet har stark påverkan på möjligheterna för skärgårdsutveckling och 

relationen mellan civilsamhälle och försvar. SSIS föreslår ett alternativ där 

Försvarsmakten har ett mindre område kombinerat med ett dispensområde som kan 

användas de gånger Försvarsmakten behöver genomföra en större mängd skjutningar. 

Det är viktigt för ö-borna att kunna använda sig av sina fastigheter och hus och 

utveckla dessa i enlighet med Plan- och byggnadslagens föreskrifter om till- och 

utbyggnader. 

 

Försvarsmakten informerar om att riksintresseområdet i dagsläget är en avvägning 

utifrån bullerpåverkan. Man kan behöva se över detta på sikt. Försvarsmakten känner 

inte till att man kan använda sig av den typ av dispens som SSIS föreslår, men kan 

diskutera detta ihop med Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Kommunstyrelsens 

ordförande har bjudit in Länsstyrelsen och Försvarsmakten för att diskutera 

riksintresseområdet och kommer bereda och analysera ärendet. 

 

Ett kommunalråd poängterar att det är bra att Försvarsmakten är med i dessa forum 

för löpande dialog. Skärgårdens utveckling är en viktig fråga eftersom allt hänger 

samman med bygge av byggnader och verksamheter. Ett annat kommunalråd 

instämmer i att det är mycket bra att ha denna samverkansform och dialog. Det är 

viktigt att höja Sveriges försvarsförmåga men samtidigt öka förankringen hos ö-borna. 

Kommunalrådet menar att det känns tryggt att höra Försvarsmakten säga att Göteborg 

ska ha ett levande och aktivt ö-liv och önskar fortsätta dialog framöver. 

 

En representant från Köpstadsö uttrycker att många ö-bor är stolta över att vara del av 

Försvarsmaktens övningsuppdrag, men att ö-borna också är en del av att vakta 

skärgården. Att invånarna finns på öarna året runt är också ett skydd. 

 

Samtal om regeringsbeslutet om Göteborgs skärgårdsskjutfält 

Avsikten är att öka den marina styrkan i landet. Göteborg är en storhamn med ett 

inlopp som är mycket viktigt för Sverige och Norden. Försvaret behöver öva på 

uppgifter och vill öva där de brukar vara och inte ta ny mark, då det är viktigt att öva i 
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samma miljö som man ska försvara. Det är viktigt att ha dialog med ö-borna kring 

detta. Det handlar om rikets försvar och demokratin som helhet. Samtidigt försöker 

man tänka till kring när man måste övningsskjuta utomhus och när man istället kan 

övningsskjuta inomhus. 

Garnisonen i Göteborg har plan på en 10-årig tillväxtperiod. Man har hittills varit uppe i 

få skjutdagar och kommer öka stegvis under en 10-årsperiod. Man har som mest 

skjutit 53 dagar sedan 2013. Målet är att arbeta i harmoni med befolkningen. 

 

Försvarsmakten vill fråga ö-dialogen om vilka kanaler försvaret ska använda för 

kommunikation inför skjutövningar 

Försvarsmakten menar att de historiskt sett inte har varit de bästa på att kommunicera 

med boenden och påtalar ett stort behov och intresse av dialogforum. Representant 

från Styrsö uttrycker att SSIS gärna vill ha en roll i detta och har en viktig roll att spela 

utifrån mandat och representation då man är utsedd underifrån. Försvarsmakten 

bekräftar att man gärna använder forum såsom ö-dialogen, byaråd och SSIS som 

dialogkanaler framöver. Ö-dialogens ordförande lyfter att vi kan ta ett nytt gemensamt 

dialogtillfälle under hösten. 

 

6. Konkret förslag till ny översiktsplan för yta för 

båtuppläggningsplatser på Hinsholmskilen   

Anders Söderberg, Grefab. Joel Blomgren, Fastighetskontoret, Hanna Munde och Anna 
Forsberg, Parkeringsbolaget 
 
Tjänsteperson på Fastighetskontoret har tittar på förutsättningarna för förslaget på 

markyta på Hinsholmskilen som kan skickas in under granskningsperioden av ny 

översiktsplanen i Göteborg som pågår fram till 28 juni. PowerPoint-presentationen 

innehåller bilder utifrån detta förslag samt ytterligare ett förslag som gavs av 

representant från Köpstadsö under ö-dialogen, finns som bilaga 3 till dessa 

anteckningar. Förslaget är inte helt i linje med översiktsplanen (ÖP). För att göra det 

möjligt med uppställning av båtar skulle man behöva en detaljplaneändring så att den 

möjliggör att arrendera ut ytan för båtuppställning. Det är en fråga som ö-dialogen 

behöver fortsätta driva framåt med en viljeriktning från politiken, för att väga av 

närhet till strandkant och natur.  

 

Representant i ö-dialogen menar att det är en viktig fråga att få till en större kapacitet 

för parkering på Saltholmen. Representanten undrar om man kan börja omgående 

med detaljplanshantering istället för att gå via översiktsplanen. Det finns idag ett 

beslut hos Kommunfullmäktige om att detta behöver göras.  

Tjänsteperson svarar att det inte finns något krav på att vara i enlighet med ÖP, men 

att det underlättar. Däremot behöver man ha att någon politiker/nämnd som vill ta 

denna avvikelse och pröva en sådan förändring i detaljplan.  
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Kommunalråd understryker att det finns ett Kommunfullmäktigebeslut. Den formella 

hanteringen är då rimligen att byggnadsnämnden behöver fatta beslut, men själva 

förslaget behöver komma från sakägare. Hur ser Grefab på situationen, om det är de 

som behöver ersättningsyta för arrende? Kan man utnyttja befintliga ytor mer 

effektivt? 

Grefab svarar att de ställer sig positiva till den föreslagna ytans läge och storlek som en 

ersättningsyta. Ärendet tar Grefab med sig till sin styrelse.  

Tjänsteperson från Fastighetskontoret menar att det vore lämpligt om det vore Grefab 

eftersom de har ytan precis intill, men Stadsbyggnadskontoret behöver kopplas på i 

detta också. Det krävs en planändring för att få arrende på allmän plats. Det är en 

process som vanligtvis tar ett par år. 

Annan representant i ö-dialogen menar att ö-dialogen ska släppa tanken kring ÖP då 

det är en för lång process. Representanten tillägger även att SSIS har en mycket bra 

samverkan med Parkeringsbolaget, men att de nyligen hört att väntetiden för att få 

parkeringstillstånd ligger på 5,5 år. Representanten menar att det borde sättas ett mål 

om att det ska ta högst 1 år att få parkeringstillstånd i närhet till båtarna.  

En annan representant i ö-dialogen undrar hur man undviker att detta inte blir en 

långbänk. 

Tjänsteperson på Fastighetskontoret rekommenderar att Grefab skickar en förfrågan 

om medgivande till Fastighetskontoret där man säger att man vill utöka ytan genom 

att även arrendera denna yta. De skriver i så fall fram till byggnadsnämnden. Får man 

ett medgivande så kan man justera ÖP och sedan justera ytans användningsområde så 

att det blir ett större område att arrendera. 

Grefab tar frågan vidare redan i morgon, först med Fastighetskontoret och för att 

sedan föra in frågan i Grefabs styrelse.  

Ett av kommunalråden frågar om man i väntan på slutgiltigt beslut kan titta på tillfälligt 

tillstånd för mindre båtar. 

Tjänsteperson svarar att tillfälligt lov för mindre båtar inte är möjligt.  

En representant föreslår ytterligare en ny yta, en gräsyta i södra änden av 
båtuppställningen och visar ett fotografi av ytan. Tjänsteperson på Fastighetskontoret 
ska titta på denna yta och återkoppla. Fotografiet på den föreslagna ytan ligger med i 
presentation bilaga 3. Så här svarar tjänsteperson i ett mejl efter att tittat på denna 
nya föreslagna yta: “Jag har nu kollat även på denna yta och jag skulle säga att det är 
likartade förutsättningar för båda ytorna. Skillnaden är väl dock att den södra ytan blir 
ganska påtaglig för befintliga bostadsbebyggelse, dvs man skulle kunna tänka sig att de 
skulle se en förändring av gällande detaljplan som en eventuell störning.” 
 
 
 
 

7. Parkeringssituationen i sommar på Saltholmen/Långedrag 
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Hanna Munde och Anna Forsberg, Parkeringsbolaget visar en PowerPoint-presentation 

och informerar om planerade åtgärder under sommaren 2021. Presentationen finns 

som bilaga 4 till dessa mötesanteckningar. 

 

Representant från Köpstadsö undrar om Parkeringsbolaget tror att föreslagna åtgärder 

är tillräckliga för att hantera sommarens parkeringsbehov. Tjänsteperson tydliggör att 

Parkeringsbolaget har arbetat fram det bästa möjliga förslaget utifrån givna 

förutsättningar och att det kommer innebära färre besöksplatser. Representant från 

Styrsö lyfter att Parkeringsbolaget fått till stånd flera bra åtgärder de senaste åren för 

de som är tillståndsinnehavare, vilket är positivt. 

 

8. Översynen av förskolorna i Södra skärgården 
Hakan Önal, Förskolenämnden och Hans Wettby, Förskoleförvaltningen visar en 

PowerPoint-presentation och informerar om översynen av förskolorna i Södra 

skärgården. Presentationen finns som bilaga 5 till dessa mötesanteckningar. 
 

Förskoleförvaltningen bekräftar att det sker en del inflyttning till öarna vilket man tar 

med i prognoserna. Det har skett en större inflyttning under pandemin. Det är mer 

inflyttning än när de tittade på prognoserna. 

En representant från Köpstadsö respektive Styrsö påtalar att om Göteborgs Stad 

ordnar fler parkeringsplatser så möjliggör detta för fler familjer att flytta till öarna. Det 

är viktigt att ha med detta i beräkningarna när prognoser görs. Förskoleförvaltningen 

bekräftar att man arbetar i nära samarbete med bland annat analys- och 

statistikenheten på Stadsledningskontoret i sin bedömning. Ett kommunalråd 

understryker politikers behov av att vara uppdaterade kring statistik och prognoser 

som underlag inför beslut.  

Ett kommunalråd poängterar vikten av att barn inte ska behöva gå i förskola på annan 

ö än sin hemö. Det måste finnas tillräckligt många förskoleplatser på varje ö, även på 

Donsö och Styrsö även om det finns en broförbindelse mellan dessa öar. 

Kommunalrådet undrar om Förskolenämnden ännu fattat beslut om huruvida 

underlaget ska vara prestation- eller anslagsbaserat och menar att det kan bli för 

fyrkantigt om man likar det vid fastlandet. Förskoleförvaltningen informerar om beslut 

om att det ska vara anslagsbaserat under vårterminen och prestationsbaserat under 

höstterminen. Köpstadsö, Vrångö och Svante Orell får en bottenplatta som motsvarar 

ungefär ett glesbyggdstillägg. 

Representant från Asperö har hört att taket är nått på ön och undrar hur 

Förskoleförvaltningen hanterar detta. Förskoleförvaltningen meddelar att taket ännu 

inte är nått då man är uppe i 27 platser och taket är vid 32, vilket ger en marginal för 

påfyllnad av 5 barn. Representant från Asperö tycker att marginalen låter liten då det 

endast motsvarar 2–3 inflyttade familjer. Förskoleförvaltningen påtalar att förskolan är 

ganska uppdelad på Asperö idag och att man kan titta på samarbeten kring hur lokaler 

och annat används. Eventuellt kan grundskolans lokaler nyttjas. 
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Representant från Asperö lyfter svårigheten i att hitta vikarier till öarna på grund av 

lång restid till jobbet. Representanten föreslår att man skapar en vikariepool där 

personalen tydligt vet villkoren för att ta sig ut till en ö för att arbeta och undrar om 

förskoleförvaltningen har pratat något om detta. Förskoleförvaltningen meddelar att 

man är på gång med att starta en skärgårdspool med personal, eventuellt i samarbete 

med äldreomsorgen. Diskussionen är pågående och förvaltningen har tagit höjd i 

vikariefrågan till dess att skärgårdspoolen är på plats.  

Representant från Köpstadsö undrar om det går att instifta 1–2 parkeringsplatser på 

Saltholmen som är till för vikarier inom förskola, grundskola och äldreomsorgen. 

Tjänsteperson svarar att den möjligheten finns idag genom dagtillstånd för parkering.  

9. Projekt: Hållbara toalettlösningar i Södra skärgården 

Rakel Berglund, Park och Naturförvaltningen  
PowerPoint-presentation över projektbeskrivning och lägesrapport över hållbara 

toalettlösningar i Södra skärgården finns som bilaga 6 till dessa mötesanteckningar. 

 

En inskickad kommentar från representant från Vrångö som inte kunde närvara på ö-

dialogen den 6 maj skriver att “på Vrångö har det varit en het potatis många år men nu 

har turismen spritt sig till övriga öar också så det är ännu mer nödvändigt med 

fungerande lösningar. Detta också på öarna utan befolkning som Kungsö, Tornö, 

Tistlarna, Rävholmen, Galterö/Brännö där det är massor av avföring och skräp i buskar 

och bakom stenar.” 

 

Park-och naturnämnden kommer att ta beslut i juni utifrån den förstudie som har 

gjorts. Man kommer ta fram en handlingsplan som är tidsatt och kostnadsberäknad. 

 

Ett kommunalråd understryker att kommunstyrelsen har avsatt budget för detta i en 

del av Lokalförvaltningens budget och undrar om det gjorts någon skanning av 

toaletter som redan finns på öarna. Exempelvis kan man titta på möjlighet att göra 

avtal med restauranger för att turister ska kunna använda deras toaletter eller för 

användning av toaletter på stängda skolor och förskolor sommartid.  

Tjänsteperson svarar att en sådan kartläggning har gjorts men det är inte alltid som 

placeringen av dessa befintliga toaletter stämmer överens med var turismen befinner 

sig på öarna. 

En annan representant berättar att SSIS har satt ihop en grupp som samarbetat med 

Park- och naturförvaltningen sedan november. Man hoppas att detta kan vara början 

till en lösning på det stora problem som södra skärgården har haft i åratal. 

Representant från Asperö är gärna kontaktperson för Asperö för Park-och 

naturförvaltningen framöver i denna fråga. Asperö har en fin gemenskap. 

10. Utveckling av Ö-dialogen 2021 och framåt  
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Lotta Sjöberg informerar att utveckling av ö-dialogen införts som en stående punkt på 
ö-dialogens dagordning för att tillsammans samtala kring former och arbetssätt för ö-
dialogen framöver. En utvärdering av ö-dialogen ska genomföras i höst.  
Ordförande inflikar att en fråga att ta med inför nästa möte är hur representanterna 
för öarna återkopplar det som kommer upp i ö-dialogen. Alla är välkomna att höra av 
sig med tankar och idéer till Henrik Sjöstrand och Åsa Aguayo Åkesson.  
 
Representant från Styrsö menar att Ö-dialogen har förändrats på ett positivt sätt. 

Representanten önskar att ha en ännu mer aktiv dialog med tätare möten, det räcker 

inte med fyra gånger per år då mötena blir överbelastade. En undran är ifall det bör 

vara en ö-dialog varannan månad? Utöver att mötena känns få, så frågar sig 

representanten om det är för många deltagare och om det är effektivt att vara så 

många. Dock bör inte representationen från den politiska sidan minska. 

Representanterna behöver bli bättre på att föra ut informationen på öarna och bli mer 

aktiva med att få ut frågorna i fler forum och arbeta vidare med dem.  

Representant från Köpstadsö replikerar att öarna har gått från två representanter till 

tre för att man inte ska vara ensam representant för en ö ifall någon blir sjuk och 

tycker det har varit bra. Däremot håller hen med om att mötena inte varit tillräckligt 

täta. 

11. Frågeställningar nästkommande möten  
Ordförande informerar att nästa inplanerade ö-dialog är den 7 oktober 2021. Övrig 

fråga för denna dagordning om ökad kriminalitet på öarna kommer att bli en egen 

punkt på nästa ö-dialog. Ordförande frågar vilka gäster representanterna i ö-dialogen 

skulle vilja ha dialog med i denna fråga; BRÅ, polisen, föräldraföreningar med mera?    
 

Diskussion kring vilka ö-dialogen skulle vilja bjuda in till nästa möte för att diskutera 

punkten om ökad kriminalitet på öarna 

Representant från Donsö vill gärna se statistik på polisanmälda brott eftersom det 

finns en känsla av att mycket av det som sker i skärgården sällan polisanmäls. Skulle 

även gärna se att Polisen är med och berättar hur de ser på situationen på öarna.  

 

Tjänsteperson från Socialförvaltningen Sydväst som ansvarar för bland annat 

trygghetsfrågorna i detta geografiska område vill gärna delta i kommande möte kring 

trygghetsfrågan.  

 

Kommunalråd menar att det bästa är att använda sig av de redan etablerade 

samverkansformerna.  

 

Representant från Köpstadsö understryker att de vuxna på öarna behöver ta ansvar 

ute på plats. Det går inte att lägga över allt ansvar på andra aktörer. Föreningar och 

alla behöver vara med i detta arbete. Samtal måste föras mellan vuxna och mellan 

vuxna och barn.   
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Representant från Styrsö menar att det är viktigt med barn- och ungdomsaktiviteter, 

speciellt saknas idag sommaraktiviteter. Kommunen behöver ge mer ungdomsstöd för 

aktiviteter, detta är bättre än polisnärvaro.   

En annan representant från Köpstadsö håller med om att det behövs fler aktiviteter 

året runt och inte bara sommartid. Representanten poängterar att det vore bra att 

lyssna in Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att se vad andra har gjort som fungerat 

brottsförebyggande och som öarna kan testa.  

Representant från Donsö vill gärna få till stånd en samverkan mellan Socialtjänsten, 

föreningslivet och Polisen där man tillsammans med ungdomarna kan komma fram till 

hur man bäst kan få bukt med problemen. 

Representant från Styrsö lyfter att Styrsö-samverkan är ett forum där alla föreningar 

möts och diskuterar.  

Annan representant från Styrsö vill se en ny ö-dialog redan i slutet av augusti.  

Skyltning för båtarna på Saltholmen stämmer inte överens med Västtrrafiksappen 

Representant från Brännö ser gärna återkoppling på nästkommande möte kring att 

den nya skyltningen för båtarna på Saltholmen inte stämmer överens med Västtrafik 

app. Informerar om att förvirringen har varit stor kring detta och diskussion på 

Facebook kring skyltningen på Saltholmen med C B A har varit återkommande.   

 

12. Övriga frågor  

Se diskussion från punkten ovan: Frågeställningar nästkommande möte.  

 

Vid anteckningarna: Inga-Lisa Adler 

 

 

 


