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Yttrande angående yrkande angående
inrättande av ett Skärgårdsråd under
Kommunstyrelsen

Yttrandet
Alliansen och Socialdemokraterna föreslår i ett gemensamt yrkande att Demokraternas
förslag om ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen avslås.
Att istället som tillfällig åtgärd besluta att Kommunstyrelsen ska utse fyra egna
representanter att ingå i den så kallade Ö-dialogen kan vara en väg framåt. Men beslut
kring Ö-dialogen och dess reglemente ska fattas av den ansvariga stadsdelsnämnden
(SDN Västra Göteborg).
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Demokraternas yrkande ang. inrättande av ett
Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen
Södra skärgården och dess invånare är ett viktigt nav, t.ex. när det gäller näringsliv och
turistnäring till Göteborg. Området är också, likt vad Demokraterna beskriver, en unik
boendemiljö med speciella egenskaper.
Ö-dialogens framtida roll och utformning är viktig att ta i beaktning. Framförallt hur den
ska samspela med övriga dialogs- och rådsformer som vi i kommun hanterar. Vi vill
därför att frågan inkluderas som ett perspektiv i den pågående
stadsdelsnämndsutredningen.
Kommunen har Ö-dialogen i Västra Göteborg som är ett forum för samtal och ömsesidig
informationsväxling mellan företrädare för befolkningen i skärgården och
stadsdelsnämnden. Vi ser positivt på ett mer ”hela staden-perspektiv” för att bättre
samordna frågorna kring skärgården. Vi vill därför att den nuvarande ö-dialogen, i väntan
på stadsdelsnämndsutredningen är genomförd, utökas med fyra representanter utsedda av
kommunstyrelsen.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Avslå Demokraternas yrkande ang. inrättande av ett Skärgårdsråd under
Kommunstyrelsen.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att inkludera Ö-dialogens utformning, ihop
med övriga dialogs- och rådsformer i kommunen, som ett perspektiv i den
pågående stadsdelsnämndsutredningen.
3. Kommunstyrelsen ska utse fyra representanter, i väntan på att
stadsdelsnämndsutredningen är genomförd, till den nuvarande Ö-dialogen.
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Yrkande MP, V
Kommunstyrelsen
2019-02-27

Yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen
Demokraterna lyfter upp den mycket viktiga frågan om lokaldemokrati i sitt
yrkande. De har valt ut ett visst område, södra skärgården, som tydligt har
specifika utmaningar relativt många andra delar av staden. Vi ser att det finns
många områden i Göteborg som har tydliga lokala utmaningar. Staden skiljer sig
åt när det kommer till levnadsår, brottsstatistik, skolresultat, möjlighet till arbete,
luftkvalitet och mycket mer. Det är därför utmärkt att hitta former för
lokaldemokratisk medverkan i stadens verksamhet och beslut. Detta är därför
avgörande i samband med den omorgansiation av stadsdelarna som planeras. Vi
behöver både bibehålla och utveckla de delar som redan idag är väl fungerande
strukturer som nav och kontaktyta mellan medborgare, brukare och staden och
utveckla nya arenor för medskapande demokrati.
Vi ser positivt på möjligheten att vidareutveckla existerande lokala nav så som
medborgarkontor, bibliotek, kulturhus etc. för att främja lokal möjlighet till insyn,
delaktighet och påverkan. Även näringslivet har sina lokala förutsättningar och
behov som inte ser likadana ut över staden. Vi vet att kontakter mellan näringsliv
och politik ofta är mycket tätare på mindre orter, vilket ger positiva spin-offeffekter för samhället i övrigt, inte minst inom t.ex. områden som utbildning och
arbetsliv. Detsamma gäller för civilsamhället. Medborgare, näringsliv och
civilsamhälle är ömsesidigt beroende av varandra och har alla behov av enkla och
tydliga ingångar till stadens verksamheter. Den lokala kunskapen, det lokala
inflytandet och de lokala verksamheternas olika kontaktytor behöver tillvaratas
och utvecklas.
I en eventuell framtida central organisering av stadsdelsnämndernas verksamheter

ser vi framför oss att någon nämnd får ett tydligt ansvar för utvecklingen
av medborgarinflytande och områdesutveckling och därmed också får möjlighet
att utveckla specialistkompetens inom dessa områden.
Med ett flertal nav i staden för demokratisk insyn och inflytande skulle vi kunna
uppnå en hög kvalitet på demokratiarbetet i stadens alla delar. Dessa nav bör
innehålla kontaktytor mot föreningar, företag, olika kommunala nämnder och
bolag.
Även kommunfullmäktiges ledamöter behöver finna en tydligare roll gentemot
brukare och medborgare, och vara en del av organisationen för
medborgarinflytande. Kommunfullmäktige har stadens yttersta politiska ansvar
och ofta har kritiken mot olika former för dialog varit att de politiker som möter
medborgarna inte har tillräckligt inflytande. Demokratinaven kan utgöra en
naturlig kontaktyta mellan medborgarna/brukarna och stadens olika intressenter.
Demokratinaven ska också förstärka och bidra till lokal och hållbar
områdesutveckling. Det är därför viktigt att i utredningen följa hur kunskaper i
verksamheterna om lokala förutsättningar och behov ska behållas och utvecklas.
Även den politiska organisationer behöver utveckla former för att behålla och
utveckla kunskaper om lokala förutsättningar och behov.
Vi föreslår därför att stadsledningskontoret kompletterar utredningen om
framtiden för stadsdelsnämnderna med:
•

Hur och vilken nämnd som ska specialisera sig på närdemokrati

•

Hur staden kan utveckla lokala kontaktytor och samverkan med
invånarna

•

Hur det lokala områdesutvecklingsarbetet kan organiseras utan SDN

•

Hur kommunfullmäktiges ledamöter kan vara en del av strukturerna för
inflytande och påverkan.

Vi föreslår därför kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om lokaldemokratiskt inflytande i det
kommunala arbetet till stadsdelsnämndsutredningen i enlighet med ovan.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet från D

Yrkande (D)
Kommunstyrelsen
30 jan 2019

Yrkande ang. inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen
Södra skärgården är en unik boendemiljö. Skärgården är basen för viktiga delar av
Göteborgs näringsliv och området lockar också många besökare.
Skärgårdens förutsättningar är annorlunda än på fastlandet vilket kräver att Göteborgs
kommun hanterar området med särskild hänsyn.
Viktiga specifika frågor för Södra skärgården handlar bland annat om:
- Färjeförbindelser (inkl frakttrafik), anslutande kollektivtrafik och parkeringar
- Kommunala verksamheters anpassning till småskalighet
- Tillgång till akutsjukvård
- Näringslivets förutsättningar
- Samverkan med Försvarsmakten
- Hantering av turism
Flera av dessa frågor kräver omfattande samverkan mellan olika aktörer inom Göteborgs
kommun och med andra aktörer. Inte sällan uppstår problem beroende på bristande
kunskap om Södra skärgårdens förutsättningar.
Dialog mellan parterna i de olika frågorna är avgörande för att Göteborgs kommun ska
kunna fullgöra sitt åtagande. Deltagande från representanter för Södra skärgården i den
demokratiska processen behövs för att säkerställa en positiv utveckling för boende och
verksamheter, samt turism.
Kommunen har fram tills nu haft dialog gällande Södra skärgården genom den så kallade
Ö-dialogen under Stadsdelsnämnden Västra Göteborg. Men många av frågeställningarna
handlar om saker som en stadsdelsnämnd inte råder över, och det finns skäl för Göteborgs
kommun att förstärka och förbättra samordningen kring skärgårdsfrågorna.
Vi föreslår därför att ett Skärgårdsråd inrättas under Kommunstyrelsen med deltagande av
representanter från Södra Skärgården och relevanta organisationer såsom Södra
Skärgården i Samverkan (SSiS).
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Skärgårdsrådets huvudsakliga ansvar ska vara att:
- hålla Kommunstyrelsen informerad om särskilt viktiga skärgårdsfrågor
- vara dialogforum mellan Södra skärgårdens representanter och Kommunstyrelsen
- säkerställa samordning mellan olika aktörer i särskilda frågor för Södra skärgården
- främja en god utveckling för Södra skärgårdens boende och verksamheter, samt turism

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ett Skärgårdsråd inrättas under Kommunstyrelsen from 1 augusti 2019.
Stadsledningskontoret ges i uppdrag att bereda införandet av Skärgårdsrådet i samråd med
2018 års skärgårdsrepresentanter i Ö-dialogen, Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg,
och organisationen Södra Skärgården i Samverkan (SSiS). Förslag till regelverk och former
för Skärgårdsrådet ska läggas fram för beslut i maj 2019.
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