
Skäligt utrymme för parkering?

• PBL och KL 

• Historik, bakgrund – utvecklingsfakta 

• Parkeringens betydelse 

• SSIS, Södra skärgården i samverkan 

• Vad har hänt? Och hur går vi vidare?
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PBL och KL

Plan- och bygglagen 
● Kommunen har skyldighet att se till att kravet på skäligt utrymme för 

parkering uppfylls. 
Kommunallagen 

● Likställighetsprincipen: Kommuner är skyldiga att behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
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Historik, bakgrund – 
utvecklingsfakta

Befolkningens storlek och ålderssammansättning 
● Ingen folkmängdsökning sedan sekelskiftet 
● Kraftig minskning av andelen barn och unga (0-19-åringar), -20 % sedan 

1983 
● Ännu kraftigare ökning av andelen äldre (65+-åringar), +47 % sedan 1983 
● Högst medelålder (43,9 år) av alla Göteborgs småhusområden 

Bilinnehav, pendling och resvanor 
● Extremt lågt bilinnehav och lägre bilanvändning 
● Kortare pendlingsresor 
● Mycket högt kollektivtrafikresande (spårvagn/buss) 

Bostadsbyggande 
● Lägre nu än förr, men förklarar inte den svaga befolkningsutvecklingen 

Turism och besök 
● Kraftigt ökande
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Parkeringens betydelse

• Acceptabla pendlingstider max 50-60 min, dörr till dörr 

• Möjlig arbetsmarknadsregion inom max 25 min från Saltholmen 
●Med kollektivtrafik – del av V Gbg och City 
●Med bil – hela Gbg + N Mölndal
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SSIS, Södra skärgården i 
samverkan

• Mål – en livskraftig skärgård 

• Strategi, på kort och längre sikt 
● Åtgärder som kan och bör genomföras på kort sikt 

● Prioritera skärgårdens parkeringsbehov på Saltholmen/Långedrag 
● Åtgärder som måste genomföras på sikt 

● Fler skärgårdsterminaler på fastlandssidan
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Vad har hänt? Och hur går vi 
vidare?
Året som gått 

Parkeringsbolaget på reträtt 
● Ingen indragning av förhyrda p-platser 
● Borttagning av vilseledande skyltar 
● Viss ökning av p-platser för områdestillstånd 
● Samtal med GREFAB om samnyttjande  

Kommunfullmäktige har satt ner foten  
● Kommunstyrelsen har fått uppdraget (i stället för byggnadsnämnden) att föreslå lämplig lösning på 

Saltholmen/Långedrag 
● Saltholmen ska även fortsättningsvis vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken 
● Boende och företag i södra skärgården ska fortsatt erbjudas att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/

Långedrag 

Hur går vi vidare? 
● Enighet och samverkan
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Skäligt utrymme för parkering?

Styrsö Fastighetsägarförening 2017 
 PBL och KL  
 Historik, bakgrund – utvecklingsfakta  
 Parkeringens betydelse  
 SSIS, Södra skärgården i samverkan 
 Vad har hänt? Och hur går vi vidare? 

Styrsö Fastighetsägarförening 2018 

 Vad har hänt sen sist? 
 Kommunstyrelsens beslut 
 Vad tycker de övriga partierna i kommunstyrelsen?  
 Hur går vi vidare?  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Vad har hänt sen sist?
  SSIS – Södra skärgården i samverkan 

  Egna möten 1 gång per månad (på de olika öarna) 
  Uppvaktningar med ÄEF hos (KD), (M), (L), M Wannholt (-), (S) och (MP) 
  Möten med stadsledningskontorets projektledare 
  Parkeringsbolagets samtalsgrupp (9 möten a´ 3 timmar) 
  Ö-dialogen, SDN Västra Göteborg, (varannan månad a´ 2-3 timmar) 
  Utredningsarbete, sammanställningar, skrivelser, mediakontakter, sociala medier etc 
   
Stadsledningskontorets utredning, TPULS 

Går rakt emot kommunfullmäktiges uppdrag 
Indragning av alla förhyrda p-platser 
Neddragning med 300 p-platser totalt 

SSIS  
Upprop mot stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Nästan 2 000 röster på drygt 3 veckor) 
Skrivelser till kommunstyrelsens kommunalråd 
Inbjudna till möten med (M) och (S) 
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Kommunstyrelsens beslut
Bifall till Alliansens yrkande 

I kommunstyrelsen: 
Återremiss till stadsledningskontoret med uppdrag att  

● följa kommunfullmäktiges beslut från maj 2016 så att boende i Södra skärgården erbjuds egen 
parkeringsplats 

● utreda konsekvenserna av att omvandla besöksplatserna på Saltholmen till parkering för boende och 
verksamma i Södra skärgården  

● utreda vissa kompensationsåtgärder för de besökande (gratis kollektivtrafik Långedrag-Saltholmen, 
lånecykelsystem vid Hinsholmen 

 (Votering 6-7) 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

● Parkeringsbolaget ska avvakta med ytterligare prishöjningar tills vidare.  
 (Votering 6-2) 

Bifall till yrkande från (S), punkt 1-5 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

● Parkeringsbolaget och Grefab får i uppdrag att omvandla båtuppställningen på Yttre Saltholmen till 
boendeparkering samt erbjuda Grefab ersättningsplatser för båtuppställning 

● Parkeringsbolaget får i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser vid 
Saltholmsgatan och Vikebacken 

Trafiknämnden får i uppdrag att  
● utreda ett lånecykelsystem i området 
● verka för utökad bilpool på Saltholmen 
● genomföra en utredning av trafiksäkerheten i området
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Vad tycker de övriga partierna i kommunstyrelsen?

• Martin Wannholt (-) - yrkande: 
● Återremiss (som Alliansen), men med krav på samverkan med SSIS, ÄEF och Saltholmens 

båtägarförening för att ta till vara alla de goda förslag som kommit in från SSIS 
● Ärendet ska redovisas varje månad för kommunstyrelsen till dess att det tas upp i 

kommunfullmäktige 
● Parkeringsbolagets avgifter ska frysas på 2017 års nivå tills kommunfullmäktige meddelar annat 

● Sverigedemokraterna – tilläggsyrkande: 
● Att uppdraget kompletteras med att säkra tillgången på småbåtsplatser 
 

● Miljöpartiet - yttrande: 
● I princip nöjda med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 
● Vill inte se ett garage i berget 
● Kan möjligen se att det i stället blir nödvändigt att flytta båtuppläggningen på Yttre Saltholmen 

och där frigöra plats för parkering 

● Vänsterpartiet - inget yrkande eller yttrande
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Hur går vi vidare?
SSIS avser att: 
  
- följa stadsledningskontorets utredningsarbete  
- följa upp de uppdrag som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige lämnat till Parkeringsbolaget, 
Grefab och trafiknämnden 
- fortsatt samverka med ÄEF 
- ha fortsatt dialog med politiker  
- fortsätta att verka för genomförande av våra framlagda förslag: 
 - Renodling  
 - Bommar 
 - Kösystemet  
 - Besöksparkeringen 
 - Tillståndsparkeringen  
 - Ytterligare bilpooler  
 - Grefabs områden 

- samt för våra förslag när det gäller föreslagna åtgärder på längre sikt:  
 - ombyggnad och upprustning av skärgårdsterminalen  
 - ny spårvagnsslinga  
 - kompletterande och avlastande terminallägen - 
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