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Utfärdat 2016-02-16 

Diarienummer N137-0180/12 

Reviderat reglemente för Ö-dialogen, ett forum för skärgårdsfrågor 

Syfte 

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. 

Återkommande frågor från skärgårdsborna är bl.a. 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. 

Organisation och arbetsformer 

Ö-dialogen är organisatoriskt knutet till stadsdelsnämnden. 

Mötesdeltagare 

Stadsdelsnämndens ledamöter såväl ordinarie som ersättare, boende i Södra Skärgården, 

deltar i Ö-dialogen. Nämndens presidium adjungeras vid behov.  

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

utvecklingsledare. 

Deltagande medborgare är fastboende, tre från varje ö. Aktuella skärgårdsöar är Donsö, 

Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö. 

Vid sammansättningen av deltagare från ovan nämnda öar ska hänsyn tas till att olika 

åldersgrupper och intressegrupper finns representerade. Att få en jämn representation av 

kvinnor och män är målsättningen samt att näringsidkare 

och föreningsliv blir representerade. 

Mötesfrekvens 

Ö-dialogen kan kalla till sex möten per år, förslagsvis tre på våren och tre på hösten. Ö-

dialogen kan också vid behov kalla till extramöten. Mötena äger rum kvällstid. 

Mötesformer 

Ordförande sammankallar till möte minst två veckor innan mötestillfället. En agenda 

med mötestider och förslag på aktuella ämnen/teman upprättas. Vid sammanträdena 

deltar en tjänsteman från stadsdelsförvaltningen som sekreterare och gör 
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minnesanteckningar. Varje ledamot i Ö-dialogen kan nominera frågor till Ö-dialogens 

möten. Ordförande och sekreterare samt en av mötet utsedda representanter planerar 

dagordningen för nästkommande möte. Till Ö-dialogen inbjuds tjänstemän och politiker 

från föreningar, förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser. 

Ö-dialogens status 

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. 

Frågor för Ö-dialogen  

Ö-dialogens uppdrag är att begränsa sig till frågor som påverkar tillvaron för och 

möjligheter till likvärdig service för boende i Södra Skärgården. 

Ändring av reglemente samt utvärdering  

Ändring av reglemente kan aktualiseras av rådet eller stadsdelsnämnden. 

 

Detta reglemente gäller från 2016-02-16. 

 

Arbetet i Ö-dialogen utvärderas efter ett år. 

 


