
Södra Skärgården i Samverkan, SSIS 
Möte 15 januari 2018 
Öbergska, Styrsö 18.00-21.00 
 
Närvarande:  
Donsö: Håkan Broberg, Marianne Bergman, Styrsö: Gustaf Asplund, Jan Kaaling  
Brännö:   Asperö: - 
Vrångö: Jan Kristensson Köpstadsö: Patrik Gustavsson 
 
Webbansvarig: Lina Lundgren 
 
Särskilt inbjudna:  
 
Förhinder: Donsö: Brännö: Peter Näslund, en vakans, Asperö: Åsa Bernlo, Per Myrén 
 Vrångö: Jörgen Juhlin, Köpstadsö: Anna Palmers 
 

Dagordning Behandling Beslut 
1. Mötets öppnande Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna 

 
Antecknas 

2. Val av mötesordförande 
respektive -sekreterare 

Förslag: Gustaf Asplund respektive Håkan Broberg (Ständige sekreterare Jan Kaaling 
anmäler förhinder denna gång) 
 

Godkänns 

3. Godkännande av kallelse 
och förslag till 
dagordning 

Två övriga frågor anmäldes Godkänns 

4a. Anteckningar från 2017-
11-13 Asperö 

Punkten Interrimsstyrelsekontakt i punkt 9 flyttas till punkt 8 då den avser skolan.  Godkänns 

4b. Anteckningar från möte 
2017-12-13, Kössö 

Bohusläns SkärgårdsRåd presenterade sig och dess verksamhet i det lilla och stora. Efter 
diskussion enades det om att det skulle vara en fördel att gå med i BSR då de har bra 
kontakter mot myndigheter andra organ som påverkar vår vardag. Medlemsavgiften är att 300 
kr per år. Beslöts att Jan Kaa anmäler vårt intresse och ansöker om medlemskap. 
 
I sammanhanget diskuterades också för- och nackdelar med att formalisera SSIS till en 
förening eller liknande. Beslöts att Håkan, tillsammans med Åsa Bernlo, utreder för- och 
nackdelar samt hur man praktiskt kan gå till väga. 
 

Godkänns 
/beslut 



4c. Återkoppling från möte 
Ö-dialogen 17-12-07 

Projektet Vidgade Vyer diskuterades då både SIS och Kössö Bygg varit i kontakt med dem. 
Slutsatsen är att projektet upplevs illa förberett och det är svårt att hitta konkreta möjligheter. 
Eventuellt deltagande från öarna avvaktas med. 
   

Antecknas 

5. Information och 
kommunikation, 
Facebook, hemsida och 
Dropbox. Genomgång av 
användning av Dropbox. 
Övrig kommunikation, 
inåt och utåt. 

Alla nu inkopplade på Dropbox. Nyttan och användningen diskuterades. Lina har lagt in 
många dokument, bl.a. anteckningar från parkeringsgruppens möten (ifall de skulle 
försvinna…) och ekonomisk sammanställning vad parkeringsutredningen kostat. 
 
Patrik: FB-gruppen, nu 790 medlemmar. Beslöts att Facebook skall fortsätta vara en öppen 
sida till dess att det dyker upp nättroll som vill förstöra. 
 
Namninsamlingen har gett över 1600 namn än så länge. Se även punkt 7 nedan 
 
Mötet uttryckte sin uppskattning för det jobb som Lina och Patrik gör med vår interna och 
externa kommunikation. 
 

Antecknas 
 
 
 
 
 
 

6. Inbjudan Katja Ketola, 
chef strategiska 
avdelningen SBK  

Avvakta med inbjudan till dess vi vet utslag i KS i parkeringsfrågan. Ifall bifall 24/1 i KS 
bjuds hon in snarast annars till aprilmötet 

Beslut 

7. TPULS, uppdatering. 
Nästa steg? 

  

Alla överens om att tjänstemännens förslag är totalt upp åt väggarna där de hittar på egna 
saker istället för att följa KF beslut. En viktig punkt i nuläget är att vi anser att det är 
tjänstemännen som felat. Vi ska inte klanka ner på politikerna i detta läge. Bl.a. av den 
anledningen avvaktar vi med att skriva en debattartikel som lätt kan misstolkas som kritik mot 
politikerna 
 
I början av december skickades skrivelse till KS medlemmar från Ö-dialogen.  
 
Nuvarande skrivelse diskuterades i utformning och innehåll. Jan Kaa och Gustaf fortsätter 
skriva och presenterar utkast onsdag 17/1. Skall skickas in till KS ledamöter på fredag 19/1. 
Gustaf kontaktar ÄEF för att se om även de ställer sig bakom skrivelsen.  
 
Namninsamlingen skickas in på torsdag till KS ledamöter. Lappar som ligger ute i butiker och 
andra ställen scannas, fotas eller på annat sätt transporteras till Lina som sätter ihop 
dokumentet.   
 
Politikerna hade ett möte med SLK under måndagen för att bl.a. diskutera detta ärende. 
Marianne försöker få fram information från detta möte 
 

Antecknas 



8. Skolfrågan 
 

Håkan delade ut dagordning för nästa brukarråd som hålls tisdag 23/1. Kort presentation kring 
detta bl.a. om att felaktiga betyg lämnats ut före jul. Enligt Jan Kaa är detta allvarligt då betyg 
handlar om myndighetsutövning och skall anmälas till skolinspektionen. 
 
Lina har fått propåer från föräldrar och lyfte frågan om att jobba mot en friskola som kan 
driva skolan. Kort diskussion som vi säkert får anledning att återkomma till. 
 

Antecknas 

9. Ö-dialogen, har vi något 
att ta upp på nästa möte  

 

Finns inget datum för nästa möte då en ny ordförande kommit till. Antecknas 

10. Mötesschema för våren 
 

- 26 feb SSIS Brännö  
- 9 apr SSIS på Vrångö. 
- 28 maj SSIS på Donsö. 

Antecknas 

11. Rapporter från öarna Donsö – Nya hamnpontonen har börjat tillverkas, planerad utläggning april  
 

Antecknas 

12. Övriga frågor Marianne kommer under 2018 att gå in som KD representant i trafiknämnden. Hon lämnar 
därför sin plats i SSIS men deltar som adjungerad i mån av tid. 
Lina går därför in som ordinarie ledamot i SSIS 
 
Det florerar rykten om hur trafikbryggorna ska utformas. Patrik försöker få Jan Eierman(?) 
från trafikkontoret till nästa möte. 
 
Nya frågor som eventuellt tas upp på nästa möte 
Indraget fraktstöd, Marianne hör sig för i partigruppen 
Boendeparkering ägs av Trafiknämnden inte parkeringsbolaget. Kan vi göra nåt där? 
Kösystemet – parkeringsbolaget 
 

Antecknas 

13. Mötet avslutas Gustaf tackar alla för ett bra möte och alla tackade Gustaf för utmärkt skaffning 
 

Antecknas 

 
Vid tangenterna 
Håkan Broberg 
 

 
 
 
 
  


