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LAGLIG RÄTT. De boende och sysselsatta på öarna be-
höver och har laglig rätt till fler parkeringsplatser på 
Saltholmen, skriver debattören.

Laglig rätt till 
fler p-platser
Ingen av kommunens nämnder eller bolag har 
rätt att gå emot gällande fullmäktigebeslut. 
Trots det väcker stadsbyggnadskontoret i Göte-
borg frågan om alternativa terminallägen som 
vore det en öppen fråga, skriver Jan Kaaling.

Slutreplik
Saltholmen, 15/1 och 25/1

Det är intressant att notera hur Björn Wadefalk, som 
tjänsteman på stadsbyggnadskontoret, förhåller sig 
till politiska beslut av kommunfullmäktige och till 
svensk lag. Wadefalk har, som projektledare för 
TPUSS (Trafik- och parkeringsutredning för södra 
skärgården), valt att undanhålla några grundläg-
gande legala utgångspunkter, vilket har gett bygg-
nadsnämndens och Parkeringsbolagets politiker ett 
bristfälligt beslutsunderlag.

TPUSS bortser från fullmäktiges gällande beslut 
från 1991, att skärgårdsterminalen skall ligga kvar på 
Saltholmen. Ingen av kommunens nämnder eller bo-
lag har rätt att gå emot detta beslut. Trots det väcker 
TPUSS frågan om alternativa terminallägen som om 
det vore en öppen fråga. Om byggnadsnämnden och 
trafiknämnden låter arbetet med TPUSS fortgå, ris-
kerar man att överskrida sina befogenheter. 

TPUSS tar, vad värre är, inte heller hänsyn till 
Plan- och bygglagens bestämmelser om att det 
på tomter för bostäder eller i deras närhet i skälig 
utsträckning skall finnas utrymme för parkering, 
lastning och lossning av fordon. Av förarbetena till 
lagen framgår att detta gäller även om utrymmet 
måste läggas på annan plats, i detta fall på Salt-
holmen. Vid bedömning av ”skälig utsträckning” 
ska södra skärgården bedömas på samma sätt som 
andra småhusdominerade ytterområden i kommu-
nen. Göteborgs stad bryter mot svensk lag så länge 
som skärgårdens parkeringsbehov inte i skälig ut-
sträckning tillgodoses på Saltholmen. 

De boende och sysselsatta på öarna behöver och 
har laglig rätt till fler parkeringsplatser på Salthol-
men. Göteborgs Stad har ansvar för tillhandahål-
landet. Det kan åstadkommas relativt enkelt och 
snabbt utan några större investeringskrav eller be-
tydande negativa effekter för andra invånare. 

Så länge som skärgårdens parkeringsbehov inte har 
tillgodosetts i skälig utsträckning, är frågan främst av 
juridisk karaktär. Det vore klokt om Göteborgs stad 
nu även för egen del gör en juridisk bedömning av de 
frågor som tagits upp i denna debattserie. 

Jan Kaaling
Styrsö, tidigare chef vid stadsledningskontorets enhet 

för samhällsanalys och statistik
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ENSAMT. Det är bara drygt 20 procent av tiden som alla tre pedagogerna finns på plats samti-
digt i en förskolegrupp på 23 barn, skriver Förskollärare. 

Statistik som inte ljuger
Lögn, förbannad lögn och 
statistik!

I en förskolegrupp med 
uppåt 23 barn finns oftast 
tre pedagoger och avdel-
ningen kan ha öppet från 
06.00 till 18.00, det vill 
säga i 12 timmar. Då är det 
bara drygt 20 procent av 
tiden som alla tre pedago-
gerna finns på plats samti-
digt. Knappt 40 procent av 
tiden är det två pedagoger 
och knappt 40 procent av 
tiden, drygt 4,5 timmar 
per dag, är det en enda 
pedagog som har hand om 

hela barngruppen!
Varför är det nu så här? 

Jo, för pedagogerna måste 
naturligtvis ha raster som 
alla andra yrkesgrupper. 
Dessutom har de många 
möten i månaden för 
utbildning, planering, 
förberedelser och utvär-
dering av verksamheten. 
Det finns en läroplan som 
måste följas. 

Behovet av vikarier är 
också konstant stort. Peda-
goger med egna barn som 
är sjuka tar alla chanser 
att vara hemma med dem 

och få lite vila från de stora 
barngrupperna. Oftast 
är pedagogen familjens 
låginkomsttagare, och då 
är det mest ekonomiskt 
fördelaktigt att hen stan-
nar hemma. På så vis är det 
ett stort behov av vikarier 
som tyvärr nästan alltid är 
outbildade men som verk-
ligen behövs.

Förskollärarna och barn-
skötarna är också sjuka, det 
är tydligen den sjukaste yr-
keskåren i landet! Och den 
statistiken ljuger inte.

Förskollärare

En tjusig fasad
REPLIK
till Ludvig, 31/1

Det är inte alla som får 
svar över huvud taget. 
Min remiss hade någon 
arkiverat utan att ge mig 
eller någon annan något 
besked. Efter sex månader 
agerade jag och fick beslut 
om behandling utanför 
Sahlgrenska. Någon des-
perat läkare försökte spara 
pengar och hoppades att 
jag skulle hålla käften. 
Men det gjorde jag inte.

Politikerna har fört oss 
bakom ljuset. De konstru-
erade en tramsig fasad 
som de benämnde ”Tre 
månaders vårdgaranti”. 
Sedan stryper de resur-
serna i vården och använ-
der våra skattepengar till 
annat som för tillfället är 
mer publikfriande. Då står 
bland andra Sahlgrenska 
som Svartepetter med 
lång näsa men missnöjda 
patienter (du och jag och 
många fler!).

Detta är den klassiska 
tekniken att se till att man 
har glada grisar bland 
väljarna innan de offras. 
De som inte ska till slakt 
ser ju bara den tjusiga 
kulissen: ”Tre månaders 
vårdgaranti!”

Man kan inte skapa 
mindre sjuka medborgare 
genom att tvinga på ett 
sjukhus en omöjlig bud-
get!

Luttrad patient
som tänker agera vidare

Vill ha svar på 
mina frågor
Är du tveksam till Väst-
länken, besök Stadsbib-
lioteket på Götaplatsen 
och se utställningen om 
Gårdalänken. Jag fick ny 
information om problem 
och möjligheter.

Det har i dagarna pra-
tats om höghastighetståg 
bland annat mellan Oslo-
Göteborg-Köpenhamn. 
Dessa tåg kan väl knappast 
gå i Västlänkens slinga via 
Hagastationen?

Byggs Gårda Central-
station blir det mycket 
sprängsten som krossas 
och återvinns.

Byggs Västlänken, grävs 
staden upp och trafiken 
påverkas i många år. Alla 
jord- och lermassor skall 
transporteras bort. Var 
skall dessa läggas?  Är 
plats bestämd?

Det pratas om framtida 
vattenhöjning och att 
Göteborg skall säkras mot 

översvärmning. Är det då 
vettigt att bygga Västlän-
ken under Göteborg?

Marken är så värdefull 
bakom Centralstationen 
så ingen hög Hisingsbro 
kunde byggas. Flyttas 
Centralen till Gårda Cen-
tralstation kan hela Gull-
bergsvass bebyggas med 
lägenheter. En helt ny 
stadsdel med 30 000 cen-
tralt belägna lägenheter.

Vore tacksam om någon 
beslutsfattare kunde ge 
svar på mina tankar och 
frågor.

Erik Östberg

Säkerhetsdörr, 
tack
När otryggheten breder ut 
sig i vårt samhälle borde 
väl fastighetsbolagen ta 
sitt ansvar? I alltför många 
hyresfastigheter i staden 
saknas både portlås och 
portkod. Det borde i dessa 
fall vara en självklarhet 
att få till exempel en sä-
kerhetsdörr. Varje år höjs 
hyran när det egentligen 
inte finns fog för det. Vi 
lever inte i en idyll längre 
och måste anpassa oss ef-
ter detta faktum. 

Eva

Inte alls ”skôj”
Läser med förskräckelse 
Johan Nyhus (S) uttalande 
angående Västlänkende-
batten ”att detta är skôj”. 
Man kan inte uttala sig på 
detta sätt i allvarliga dis-

kussioner. Detta påminner 
mig om när jag var med 
och stred när fem vårdcen-
traler skulle läggas ned i 
Göteborg för tio år sedan. 
Då fällde en hög tjänste-
man samma kommentar: 
”Detta har varit roligt” 
innan ett möte. Är detta 
kutym inom S?

Vi fick igenom att vård-
centraler skulle öppnas 
igen, så visst kan protester 
fungera även i Göteborg. 
Med andra ord tar de par-
tivalda ej sina uppdrag på 
allvar. Demokrati, vad är 
det? Tänk om och tänk rätt 
angående Västlänken!

Kenneth Engblad

Viktig vision
Härligt att läsa vd Mag-
nus Kårestedts visioner 
för Göteborgs hamn. 
Hamnverksamheten är ju 
en av stadens viktigaste 
tillgångar och har varit så i 
århundraden.

Önskvärt vore om sta-
dens visioner för bilismen 
visade på motsvarande 
framåtanda. Hur kan 
någon tro att en befolk-
ningsökning på 150 000 
personer medför lägre bil-

trafikvolymer?
Är det inte dags för en 

förbifart Göteborg nu när 
Malmö har sin och Stock-
holm är på god väg att 
förverkliga sin? Göteborg 
brukar ju komma 10–20 år 
efter och då är det dags att 
påbörja planeringen!

Lennart Nilsson

Klargörande
Angående ”Här finns hy-
resrätterna!” på Fria ord 
i måndags. Jag vet att det 
finns många lediga hyres-
gästanpassningsbara lo-
kaler i och runt om i Göte-
borg (ej hyresrätter). Detta 
innebär att en befintlig 
oanvänd lokal byggs om 
för en ny verksamhet, till 
exempel flyktingförlägg-
ning.

2. Sverige är i dag världs-
ledande i enmanshushåll, 
1 575 785 , enligt SCB (2012 
års statistik).

Liliana Levrén

* Ett inlägg bör vara högst  
1 200 nedslag med mellan-
slag, gärna kortare. Vi förbe-
håller oss rätten att redigera 
texten samt sätta rubrik.
* Du måste bifoga namn, 
adress och telefonnummer. 
* Det går bra att använda 
signatur, men vi ger förtur 
åt insändare undertecknade 
med namn. Inlägg som inne-
håller angrepp på namn given 
person måste undertecknas 
med namn. Insända manus 
returneras inte.
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Göteborgs stad bryter mot svensk 
lag så länge som skärgårdens 
parkeringsbehov inte tillgodoses

Läs mer debatt på gp.se!
Västlänken. Lös inte två problem med en kompromiss 
som ingen part blir nöjd med. Slopa därför Västlänkens 
station i Haga och satsa mer på kollektivtrafiken, skri-
ver Lars Nordström, professor e m i kulturgeografi.

EU & offentligheten. Fungerar EU:s offentlighetslag 
så att allmänheten kan få insikter utöver vad som 
framgår i pressmeddelandena? Svaret är föga upp-
muntrande, visar en rapport av journalisten Staffan 
Dahllöf och Filip Lerulf, OEIC.
gp.se/nyheter/debatt


