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Yrkande angående principiella klargöranden 
och ställningstaganden för transporter över 
vatten till Göteborgs södra skärgård 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa principiella klargöranden och 
ställningstaganden över hur transporter på färja över vatten till Göteborgs södra 
skärgård kan hanteras utifrån samma principer som transporter på väg över land. 

Yrkandet 
Vi verkar för en levande skärgård som möjliggör åretruntboende. Det ställer också krav 
på färjetrafik med rimliga och rättvisa avgifter. Södra skärgården är en glesbygd i en 
storstadskommun och principer, modeller och förhållningssätt inom staden riskerar att 
förbise skärgårdens särskilda förutsättningar. 

Trafiknämnden har tagit fram en ny modell för taxor för godstransporter med färja till 
Södra skärgården. Nämnden har tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige nya taxor 
baserat på denna modell. I samband med detta har trafiknämnden även föreslagit en 
retroaktiv indexuppräkning av taxorna som är betydande. Förslaget ger kraftiga 
prisökningar för vissa öar och vissa typer av transporter vilket väcker frågeställningar av 
principiell natur. 

Innan ärendet hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behövs principiella 
klargöranden och förslag på ställningstagande över hur skärgårdens färjetransporter kan 
hanteras på ett sätt likvärdigt med transporter på väg över land.  

Göteborgs stad har beviljat detaljplaner och bygglov för bostäder i skärgården och har 
därmed ansvar att tillhandahålla övergripande infrastruktur för avsett ändamål. För 
jämförbara bebyggelseområden på land finns generellt inga särskilda vägavgifter på de 
vägar som behövs för att transportera sig till och från området oavsett hur avlägset 
beläget det utbyggda området ligger. Det finns en risk att de som transporterar gods till 
och från Södra skärgården utan rimliga skäl avgiftsbeläggs för nyttjandet av den typ av 
samhällsgemensam trafikinfrastruktur som för alla andra är skattefinansierad. Noterbart 
är att färjor med statligt huvudmannaskap (t.ex. på Hönöleden) är avgiftsbefriade. Det 
väger även frågan om det är rimligt att kommungränsers dragningar och 
huvudmannaskapet ska ge avgörande skillnader i ställningstagandet. 

Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att omgående reda ut hur ”väg över vatten” 
kan hanteras utifrån samma principer som väg över land. Arbetet ska ske i dialog med Ö-
dialogen. 
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