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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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