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Yttrande angående – Yrkande från 
Demokraterna angående Skyddsåtgärder för 
skärgårdsbefolkningen  
Yttrande 
Demokraterna lyfter väldigt viktiga frågor rörande smittspridningen i den rådande 
pandemin och hur vi bibehåller säkerheten för de som är beroende av att resa kollektivt.  

De som bor i skärgården kommer i sommar vara särskilt utsatta då semestrandet inom 
landet antagligen kommer öka och att färjelinjerna från och till skärgården med stor 
sannolikhet kommer vara populära. De som är beroende av färjetrafiken för sitt 
vardagliga liv ska inte behöva utsättas för onödig smittorisk för att de råkar bo just i 
skärgården. 

Andemeningen i Demokraternas yrkande är god, men skärgårdsfärjorna är inte ett 
kommunalt ansvar utan ett regionalt. Staden för redan idag dialog med Västtrafik via 
Trafikkontoret, och kommer att fortsätta göra detta under pandemins gång.  

Kollektivtrafiken i staden och skärgården ska fungera, samtidigt som smittspridningen 
begränsas. Vi förutsätter att Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och Styrsöbolaget vidtar 
de åtgärder de kan för att trygga kollektivtrafiken för den som behöver resa till jobb eller 
skola utan att behöva riskera trängsel.  

Däremot kan vi inte ställa oss bakom ett uppdrag till Stadsledningskontoret i en fråga som 
inte ingår i stadens kompetens och förslår därför att förslaget avslås.  
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Yrkande  Skyddsåtgärder för skärgårdsbefolkningen 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med Västtrafik, ta fram skyddsåtgärder 

för att skärgårdsbefolkningen ska kunna göra nödvändiga resor under sommarperioden med 

minimal risk för att utsättas för smitta. 

 

Yrkandet 
 
Göteborgs kommun behöver ta hänsyn till de specifika förutsättningar som råder för boende i Södra 

skärgården, och vidta nödvändiga åtgärder. 

Färjetrafiken till/från skärgården är inte bara kollektivtrafik i traditionell bemärkelse. 

Boende på fastlandet har i de flesta fall alternativa sätt att transportera sig om det verkligen krävs. 

Men för många boende i skärgården är färjorna i praktiken den enda möjligheten för att resa till 

fastlandet. 

Under sommarperioden är färjorna och färjelägena många dagar extremt belastade, och med eventuella 

restriktioner för svenskar att resa utomlands under den kommande sommaren så kan trycket på resor 

till skärgården öka än mer. Vilket är helt oförenligt med att skärgårdsbefolkningen måste ges 

möjlighet att utföra framförallt nödvändiga resor med minimal risk att utsättas för smitta. 

Vi i Demokraterna vill därför att Stadsledningskontoret i samverkan med Västtrafik och andra parter 

skyndsamt tar fram åtgärder för att så långt som möjligt erbjuda skärgårdsbefolkningen säkra resor. 

Skärgården fyller en viktig funktion för andra också. För en del boende på fastlandet med begränsade 

resurser, och i synnerhet för barn, kan en dagsutflykt till skärgården vara en av få möjligheter till 

riktigt semester, och definitivt en av sommarens höjdpunkter. Staden behöver ta hänsyn till detta 

sociala perspektiv. 

Skärgården marknadsförs också av Göteborg som en stor attraktion för tillresta turister. Här behöver 

staden hitta ett hållbart förhållningssätt, där förutsättningarna för boende i skärgården sätts som 

främsta angelägenhet. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

  

  

Yrkande  
KS 2020-05-20 
Ärende 
nytt 

                                                     Demokraterna 
  


	yttr_MLCKDS_2.2.15_20205020.pdf
	Yttrande angående – Yrkande från Demokraterna angående Skyddsåtgärder för skärgårdsbefolkningen
	Yttrande



