Kommunstyrelsen

Protokoll (nr 14)
Sammanträdesdatum: 2019-06-19

§ 528 0673/16
Kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens
återremiss om att utreda parkeringssituationen på
Saltholmen/Långedrag
Beslut
Enligt yrkande från D, M, L, C och S:
Stadsledningskontoret får i uppdrag att senast under år 2021 till kommunstyrelsen
redovisa en utvärdering av parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag.
Stadsledningskontoret ska även en gång årligen informera kommunstyrelsen om hur det
pågående arbetet med parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag
fortlöper.
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M, L, C och S den 14 juni 2019 med tillägg
enligt yrkande från V och MP den 7 juni 2019 och föreslår att kommunfullmäktige
beslutar:
1. Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att på Saltholmen/Långedrag:
-

-

-

-

renodla olika parkeringsområden för olika användargrupper så att boende och
verksamma inte konkurrerar om platser med besökande, omvandla besöksplatser
på Saltholmen till platser för boende och verksamma i skärgården, främja
bilpooler och platser med elanslutning samt pröva förutsättningarna för att med
en tydligare prisdifferentiering mellan parkeringsplatser med olika kvaliteter
påverka efterfrågan.
göra en fördjupad utredning gällande införande av in- och utfartsbommar till
samtliga delområden som är avsedda för förhyrda platser,
områdestillstånd/dagtillstånd såväl på Saltholmen som på Långedrag. En
konsekvensbeskrivning gällande både för- och nackdelar ska inkluderas i
utredningen. Utredningen ska återrapporteras till Göteborgs Stads Parkering AB
styrelse senast hösten 2019.
förenkla och förtydliga kösystemet för förhyrda platser, tillståndsplatser och
dagstillstånd. Enkelhet, tydlighet och transparens ska vara ledord för kösystemet.
Utreda om ett begränsat antal av tillståndsplatserna på Saltholmenområdet kan
reserveras/göras tillgängliga för näringsidkare med uppdrag ute i Skärgården,
t.ex. i form av hantverkare. Dessa platser ska i så fall skyltas tydligt så det
framgår att de är reserverade för näringsidkare. Utredningen ska återrapporteras
till Göteborgs Stads Parkering AB styrelse senast hösten 2019.
Parkeringsbolaget får i det fortsatta arbetet i uppdrag att tillgodose behovet av
boende- och besöksplatser för personer med parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
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2. Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att:
- förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning närmast väster om
terminalbyggnaden till parkering för boende under förutsättning att det är möjligt
att erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning.
- aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om
terminalbyggnaden till parkering för boende året runt. För att inte låsa in sig, och
göra arbetet så effektivt som möjligt, ska bolagen utveckla
kombinationsanvändning för besöksparkering/båtuppläggning i syfte att
effektivisera markens nyttjande året runt på övriga delar av området. Lämpligen
kan detta ske via nyttjanderättsavtal bolagen emellan.
3. Trafiknämnden får i uppdrag att:
-

-

förbättra trafiksäkerheten på Saltholmsgatan, att tillsammans med Västtrafik
utreda möjlighet till kompletterande busstrafik till andra mål i staden,
sommartrafik mellan Hinsholmen och Saltholmen, fler båtförbindelser till
Stenpiren och att skapa en säker och väderskyddad cykelparkering vid
Saltholmens terminal.
kompletterande busstrafik och fler båtförbindelser ska bland annat omfatta
möjligheter för fler turer med båtlinjen mellan Stenpiren och Södra Skärgården
via Saltholmen, fler avgångar med Ö-snabben till och från Gustav Adolfs torg
under sommarmånaderna, samt möjligheterna att förlänga Älvsnabbens
sträckning ut till Saltholmen med förslag på lämpliga angöringsplatser längs
vägen.

4. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Stads
Parkeringsbolag AB och Grefab AB utöka parkeringsmöjligheter och båtuppställning
samt ansöka om planändring då förutsättningarna för en utbyggd terminal klarlagts.
5. Byggnadsnämnden får i uppdrag att inom ramen för arbetet med ny översiktsplan,
utreda möjligheterna för kompletterande angöringspunkter för skärgårdstrafik som
avlastar Saltholmen.
6. Kommunfullmäktiges uppdrag 2016-05-12 § 8 att utreda hur parkeringssituationen
kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag, förklaras fullgjort.

Tidigare behandling
Bordlagt den 22 maj 2019, § 353 och den 12 juni 2019, § 476.

Handlingar
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2019.
Yrkande från SD den 17 maj 2019.
Yrkande från D, M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 14 juni 2019.
Tilläggsyrkande från V och MP den 7 juni 2019.
Yttrande från MP och V den 18 juni 2019.
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§ 528 forts
Yrkanden
Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från D, M, L, C och S
den 14 juni 2019 samt beslutssatserna i tilläggsyrkande från V och MP den 7 juni 2019.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från
SD den 17 maj 2019.
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande
från V och MP den 7 juni 2019 samt avslag på yrkande från D, M, L, C och S
den 14 juni 2019 och yrkande från SD den 17 maj 2019.

Propositionsordning
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer först propositioner på dels ärendets avgörande
idag och dels ärendets återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet
vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets
återremiss.”
Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP),
Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D),
Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria
Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12).
Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).
Kommunstyrelsen beslutar med tolv röster mot en att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden ställer härefter propositioner på stadsledningskontorets förslag och yrkandet
från D, M, L, C och S och finner att yrkande från D, M, L, C och S bifallits. Omröstning
begärs.
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Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från D, M, L, C och S och Nej
för bifall till stadsledningskontorets förslag”.
Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S),
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S),
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel Josefson (M)
röstar Ja (10).
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3).
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla beslutssatserna i yrkandet från V och MP
den 7 juni 2019.

Protokollsanteckningar
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat för ärendets avgörande idag i första omröstningen och Ja i andra
omröstningen.
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från
den 18 juni 2019.
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 juni 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret
Skrivelse nr 115 till kommunfullmäktige
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