
En rapport från Kristdemokraterna i Göteborg

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Webbplats: www.kdgoteborg.se/ 

Facebook: www.facebook.com/kristdemokraternagbg  

Twitter: @KD_Gbg 

Instagram: kristdemokraternagbg 

E-post: gbg@kristdemokraterna.se  

 
VÄLFÄRD OCH 
 UTVECKLING 

 
- För en levande skärgård 



2 
 

Innehåll 
 

INLEDNING ....................................................................................................... 3 

IDEOLOGI .......................................................................................................... 5 

LÅT SKÄRGÅRDEN UTVECKLAS ....................................................................... 6 

SÄKERSTÄLL UTBILDNINGEN I SKÄRGÅRDEN ............................................................................ 7 
ETT VÄRDIGT BOENDE FÖR ÄLDRE I SKÄRGÅRDEN .................................................................... 7 
SÄKRAD KVALITET I HEMTJÄNSTEN I SKÄRGÅRDEN ................................................................... 8 
ETT STARKT FÖRENINGSLIV I HELA GÖTEBORG ......................................................................... 9 
SÖDRA SKÄRGÅRDEN SCIENCE PARK FÖR MARITIMA NÄRINGAR ............................................... 9 
SLÄPP FRAM UTVECKLINGEN GENOM FLER SOM PLANERAR ..................................................... 10 
SKÄRGÅRDSTRAFIK SOM UNDERLÄTTAR RESANDE .................................................................. 10 
PARKERINGSMÖJLIGHETER SOM UNDERLÄTTAR UTVECKLING ................................................. 11 
DET SKA VARA LÄTT ATT TURISTA I SKÄRGÅRDEN .....................................................................12 
SKÄRGÅRDEN SKA VARA REN OCH SNYGG ................................................................................12 
ETT SKÄRGÅRDSRÅD SOM STÄRKER SKÄRGÅRDEN I STADENS ORGANISATION ........................... 13 

SAMMANFATTNING ......................................................................................... 14 

KONTAKT ......................................................................................................... 15 

 

  

  



3 
 

Inledning  
Göteborgs södra skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de 

göteborgare som bor där och bland besökare. Göteborg är närheten till vattnet. Närhet till 

vatten är attraktivt, trevligt och vackert, men vattnet bidrar också till viktiga näringar, hamn- 

och rederiverksamhet, både idag och historiskt. Ingenstans är detta så tydligt som i 

skärgården. 

Mycket fungerar idag bra i skärgården. Livskvaliteten är hög och sysselsättningsgraden är 

hög. Även om Södra skärgården ibland ses som ett av Göteborgs mest välmående områden 

har de precis som alla andra sina egna utmaningar. I vissa avseenden kan utmaningarna 

jämföras med de i glesbygd. I denna rapport fokuserar vi på hur Göteborgs södra skärgård 

ska nå sin fulla potential. Rapportens förslag ska gå att genomföra i Göteborgs stad och den 

behandlar därför endast det som ligger på kommunal nivå. Rapporten berör enbart 

Göteborgs södra skärgård då det är den som ingår i Göteborgs kommun. Givetvis påverkas 

skärgårdens utveckling även av regional, statlig och europeisk politik men det lämnas alltså 

utanför i denna rapport. Syftet är att presentera förslag som ska gå att genomföra i Göteborgs 

stad utan inblandning av någon annan. 

Kristdemokraterna vill att Göteborgs skärgård ska vara levande året om. Skärgården ska 

kunna utvecklas och växa. Boende och verksamma ska kunna leva och verka på öarna, men 

det är också viktigt att välkomna och underlätta för turister. Besöksindustrin är en viktig 

näring för Göteborg och den ska värnas, utan att för dess skull försvåra för andra.  

Allra viktigast i kristdemokratisk ideologi är att alla människor har ett unik och okränkbart 

människovärde. Vi är alla unika och vi har alla olika förutsättningar, samtidigt som vi har 

samma rätt att få våra behov tillgodosedda. En vägledande mening för oss kristdemokrater är 

att ”Ingen ska lämnas efter, och ingen ska hållas tillbaka”. Den som behöver samhällets stöd 

att utvecklas ska få det samtidigt som de begränsningar som håller tillbaka ska minimeras. 

Denna rapport syftar till att omsätta detta till praktisk politik, som stödjer Södra skärgården i 

de delar där det behövs, och ger den möjligheter att utvecklas på egen hand där det är 

möjligt.  

På nästa sida kommer Kristdemokraternas förslag för hur utvecklingen i skärgården ska 

släppas fram i punktform. Därpå kommer en kort beskrivning av den kristdemokratiska 

ideologin, som ligger till grund för alla våra ställningstaganden. Därefter beskrivs de 

utmaningar vi ser och de förslag vi har för att skärgården ska bli ännu bättre. 
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Kristdemokraterna vill att 
Skolan i Södra skärgården förstärks genom en extra satsning 

En förhöjd subvention för trygghetsboende i områden med stor andel äldre, såsom Södra 

skärgården, utreds 

Äldreomsorgen i Södra skärgården förstärks genom en extra satsning 

Hänsyn ska tas till geografiskt läge och kommunikationsmöjligheter vid fördelning av stöd till 

föreningar 

Södra Skärgården Science Park startas upp 

Göteborg ska vara försökskommun i utredningen om privat initiativrätt, som tillsattes i 

januari 2017 

Göteborg ska ha en positiv syn på att externa aktörer bidrar i planarbetet 

Saltholmen ska fortsatt vara angöringspunkt för Skärgårdstrafiken 

En utredning ska tillsättas om ytterligare lämpliga angöringspunkter på fastlandet där det 

finns parkeringsmöjligheter 

Cyklingen till och från Saltholmen förbättras genom bättre skyltning, uppmärkning av 

cykelbanor och fler cykelparkeringar 

Ett planarbete ska startas snarast för att tillskapa så många nya p-platser som möjligt för 

boende och verksamma i skärgården 

Möjligheterna att tillskjuta medel för att bättre hantera skärgårdens många besökare ska ses 

över 

Park och naturförvaltningen förstärks med 350 tkr öronmärkt till strandstädning med hjälp 

av feriearbetande ungdomar 

Ett Skärgårdsråd inrättas 
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Ideologi 
Kristdemokraterna grundar sina politiska ställningstaganden utifrån grundläggande 

ideologiska principer om hur vi människor ska förhålla oss till varandra och hur samhället i 

övrigt ska fungera. Dessa principer påverkar i högsta grad våra förslag och bör därför 

diskuteras i detta sammanhang.  

Personalism 
Varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett 

kränkande sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med 

andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som 

andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i 

människans helhet och betonar människans behov av gemenskap. 

Ofullkomlighet 
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och 

hon är ansvarig för sina egna handlingar. Vi kan göra gott, men en snabb titt i vår 

omvärld och bakåt i historien visar att vi också kan ställa till med mycket ont. Vi är 

ofullkomliga. Insikten om denna ofullkomlighet gör att vi exempelvis eftersträvar 

maktdelning för att inte enskilda människor eller grupper ska få alltför mycket makt 

och den ger oss ödmjukhet inför den egna politiska insatsen. 

Förvaltarskap 
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi 

gör påverkar både samtid och efterkommande. Det gäller samhällets alla områden, 

men kanske framför allt synen på samhällsekonomin och miljön. 

Subsidiaritet 
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga 

nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna lägga sig i. Det 

kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering.  

Samhället består av flera gemenskaper som efter människans behov byggs och 

utvecklas genom sitt sociala umgänge. Föreningslivet, församlingar, företag, 

kommuner och landsting är exempel på sådana gemenskaper. Högre nivåer i 

samhället ska stödja lägre nivåer, huvudsakligen varje person, utan att för den skull 

styra dem.  

Solidaritet 
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den 

gyllene regeln - allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot 

dem. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt 

avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social 

rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets 

goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen.  
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Låt skärgården utvecklas 
Södra skärgården är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland 

besökare. Mycket fungerar idag bra i skärgården. Livskvaliteten är hög och 

sysselsättningsgraden är hög. Det är ett jämförelsevis välmående område, men det finns 

saker som kan fungera bättre.  

Befolkningsutvecklingen i skärgården är inte jämförbar med andra delar av Göteborg. 

Nedanstående tabell visar andelar i befolkningen i Göteborg Stad som helhet och 

primärområdet Södra skärgården. De åldersindelningar som görs, är de som staden 

använder. 

 

Det som tydligast framgår är att andelen yngre vuxna är radikalt mindre i skärgården än i 

Göteborg som helhet. Åldrarna 19-29 år utgör 18,6 procent av befolkningen i hela Göteborg, 

men bara 8,8 procent av befolkningen i skärgården. Därutöver är andelen äldre, särskilt 

”yngre äldre”, betydligt större. 15,3 procent av göteborgarna är 65 år och äldre, medan dryg 

en fjärdedel av skärgårdsborna är det. 

Detta tyder på att möjligheterna att bo kvar i skärgården som ung bör stärkas, liksom 

möjligheterna att flytta till skärgården för den som så önskar. För det krävs dels att 

skärgården tillåts utvecklas genom byggnation, att det är smidigt att resa till och från arbete, 

vänner och nöjen på fastlandet, och att kvaliteten i förskola och skola upprätthålls. 

Den större andelen äldre innebär även att kvaliteten i hemtjänst och äldreomsorg måste 

upprätthållas. Andelen äldre kommer att bli allt större i framtiden, inte minst i gruppen 

”äldre äldre”. 

Den politik som presenteras i den här rapporten syftar till att upprätthålla kvaliteten i 

välfärden - såsom förskola, skola och äldreomsorg - i skärgården, samtidigt som skärgården 

ges bättre förutsättningar att utvecklas. Vi vill ha en hållbar skärgård på lång och kort sikt. 
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Säkerställ utbildningen i skärgården  
Utbildning är en rättighet för alla barn, och en fungerande skola är därför grundläggande i ett 

välfärdssamhälle. Tyvärr har Göteborgs skolor halkat efter. Systemet med stadsdelar har lett 

till att Göteborgs skolor haft olika förutsättningar, beroende på vilket stadsdel de tillhört. 

Möjligheterna för stadsdelarna att flytta pengar mellan olika verksamheter har gjort det svårt 

för skolorna att planera långsiktigt, då förutsättningarna ändras från år till år. 

Konsekvenserna återspeglas i rankningar. I Lärarförbundets senaste rankning hamnade 

Göteborg på plats 197 av landets 290 kommuner. Göteborgs elever förtjänar en bättre 

utbildning, och Göteborgs lärare förtjänar bättre förutsättningar att göra sitt jobb. 

Kristdemokraterna har i budgetförslag tillsammans med Alliansen avsatt ytterligare medel 

för att stärka skolan generellt i Göteborg. 

I skärgården har skolan speciella utmaningar. Eftersom verksamheterna där blir småskaliga 

är det extra svårt att få skolan att fungera. Att det varit svårt att utveckla skärgården, vilket vi 

återkommer till, har bidragit till detta. Därför finns det ett särskilt stöd, kallat förhöjt 

grundbelopp, riktat till SDN Västra Göteborg för att finansiera de merkostnader det innebär 

med småskalig verksamhet inom välfärden. För år 2018 uppgår det förhöjda grundbeloppet 

till 10,6 Mkr. Konstruktionen har funnits sedan 1999, och sedan 2007 räknas det upp årligen, 

jämfört med 1999 års nivå. 

Det förhöjda grundbeloppet kommer, mot bakgrund av att förskola och skola centraliseras 

under 2018, delas upp mellan SDN Västra Göteborg, Förskolenämnden och 

Grundskolenämnden. Det är naturligt mot bakgrund av att ansvaret förändras. 

Kristdemokraterna anser att det förhöjda grundbeloppet behövs så länge verksamheterna på 

grund av sin småskalighet har högre kostnader än andra jämförbara verksamheter. Vi ser 

dock att beloppet i nuläget inte räcker till. Beloppet ska därför, utöver de förstärkningar vi vill 

göra i övrigt, höjas med 2 Mkr till 12,6 Mkr, och fördelas mellan ansvariga nämnder. 

Beloppet ska komma skolan till del i enlighet med de proportioner som gäller i övrigt. 

Beloppet ska även fortsättningsvis höjas med index. 

- Skolan i Södra skärgården förstärks genom ett högre förhöjt grundbelopp 

 

Ett värdigt boende för äldre i skärgården 
Det finns en stor grupp äldre som inte behöver eller vill bo på äldreboende, men som inte 

heller är trygga i att bo kvar i sin nuvarande bostad. För denna grupp finns trygghetsboende, 

där det finns möjlighet till social samvaro i gemenskapslokaler samtidigt som lägenheterna är 

funktionellt utformade. Boendeformen är populär och behovet kommer att öka med den 

ökade andelen äldre i befolkningen.  

Södra skärgården har en större andel äldre än Göteborg i genomsnitt. Det finns därför också 

ett behov av trygghetsboende i området. Ett tiotal lägenheter är på gång (hösten 2017) men 

fler kommer att behövas när befolkningen blir äldre.  

I Göteborgs stad finns det en subvention för trygghetsboende. Kristdemokraterna har i 

budgetförslagen tillsammans med Alliansen i Göteborg verkat för att för att höja 

subventionen för att fler trygghetsboenden ska komma till. Vi anser att detta även i 
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fortsättningen är mycket angeläget, men vi vill också utreda en förhöjd subvention i områden 

med särskild stor äldrebefolkning då vi vet att det finns många äldre som trivs i sitt område, 

och gärna bor kvar om det finns en lämplig bostad att flytta till. Det är en värdighetsfråga att 

ingen ska behöva byta miljö bara för att man blir äldre.  

En förhöjd subvention skulle bidra till en positiv utveckling i skärgården där andelen äldre i 

befolkningen är stor, och behovet av trygghetsboenden är särskilt hög. Nivån på 

subventionen och hur stor andel äldre ett område ska ha för att komma i fråga, behöver 

utredas. 

- En förhöjd subvention för trygghetsboende i områden med stor andel 

äldre, såsom Södra skärgården, utreds 

 

Säkrad kvalitet i hemtjänsten i skärgården 
Värdighet på äldre dagar är, precis som en fungerande utbildning, en kommunal 

kärnverksamhet. Vad som är värdigt kan variera från människa till människa, och 

Kristdemokraterna har därför arbetat länge för att införa valfrihet i välfärden, till exempel 

genom att tillämpa Lagen om valfrihet i hemtjänsten. Vad som krävs för ett värdigt liv 

varierar också med åldern, eftersom behoven förändras. Omsorgsbehovet ökar i takt med 

åldern.  

Inom äldreomsorgen finns samma problematik som lyfts fram ovan för skolan, att 

småskaligheten i verksamheten gör att det krävs extra resurser för att den ska fungera. 

Som tidigare nämnts finns det ett särskilt stöd, kallat förhöjt grundbelopp, riktat till SDN 

Västra Göteborg för att finansiera de merkostnader det innebär med småskalig verksamhet 

inom välfärden. För år 2018 uppgår det förhöjda grundbeloppet till 10,6 Mkr. 

Kristdemokraterna anser att det förhöjda grundbeloppet behövs så länge verksamheterna på 

grund av sin småskalighet har högre kostnader än andra jämförbara verksamheter. Vi ser 

dock att beloppet i nuläget inte räcker till. Som också nämnts tidigare föreslår vi en höjning 

av beloppet med 2 Mkr till totalt 12,6 Mkr, fördelat på de olika ansvariga nämnderna. Denna 

höjning ska givetvis komma äldreomsorgen till del, enligt de proportioner som gäller i övrigt. 

Beloppet ska även fortsättningsvis höjas med index. 

Kristdemokraterna vill att välfärden i skärgården ska värnas och ser detta som en viktig del i 

att göra skärgården attraktiv att bo i. Att förstärka det förhöjda grundbeloppet är viktigt för 

att nå det målet. 

- Äldreomsorgen i Södra skärgården förstärks genom ett högre förhöjt 

grundbelopp 

 

 

 

 



9 
 

Ett starkt föreningsliv i hela Göteborg  
Kristdemokraterna ser civilsamhället som en av samhällets tre grundpelare, tillsammans 

med det offentliga och näringslivet. Civilsamhället är alla frivilliga sammanslutningar, 

familjen, fotbollslaget, församlingen eller kompisgänget. Här lär vi oss respekt för våra 

medmänniskor och demokrati. Kristdemokraterna anser därför att en av de viktigaste 

uppgifterna för staten och kommunen är att stödja och stärka civilsamhället. 
Föreningslivet är därför så mycket mer än ett fritidsintresse, och det är viktigt att det finns 

starka föreningar i alla delar av Göteborg. Södra Skärgården har särskilda förutsättningar 

utifrån sin geografiska position. Det är inte lika lätt för barn och ungdomar att välja bland en 

mångfald av föreningar med olika inriktningar, som det är i andra delar av Göteborg, 

eftersom det inte är lika lätt att resa mellan hem och aktivitet som för de som bor inne i sta’n.  

Kristdemokraterna har tillsammans med Alliansen föreslaget en 50-procentig höjning av 

föreningsstödet via Idrotts- och föreningsnämnden, vilket skulle få positiva effekter för 

föreningar i hela Göteborg inklusive Södra Skärgården. Vi tycker också att särskild hänsyn 

måste tas till föreningslivet i Södra Skärgården och vill att när stöd till föreningar, såsom 

föreningsbidrag och plan- och anläggningsstöd, delas ut ska särskild hänsyn till geografiskt 

läge.  

- Särskild hänsyn ska tas till geografiskt läge och 

kommunikationsmöjligheter vid fördelning av stöd till föreningar 

 

Södra Skärgården Science Park för maritima näringar 
Sjöfartsnäringen är tätt sammankopplad med Göteborg och Göteborgs historia. I Södra 

skärgården, där ett flertal rederier och sjöfartsanknutna företag har sin bas, blir detta mycket 

tydligt. Näringen sysselsätter många människor både direkt och indirekt och bidrar genom 

de skatteintäkter som skapas till välfärden. Sjöfartsnäringen i Södra skärgården har också 

inflytande internationellt, och flera verksamheter är världsledande, vilket blir tydligt på 

Donsö Shipping Meet som samlar tusentals människor från hela världen.  
Mycket av förutsättningarna för sjöfartsnäringen avgörs på nationell nivå, vilket till exempel 

gäller skattelagstiftning. Därför är det viktigt att Göteborgs stad är väl insatt i näringens 

förutsättningar och framhåller dess betydelse för hela Sverige i kontakter med staten. 

Göteborg har idag tre Science Parks, där forskning och utbildning kopplas samman med 

företagen för att främja innovation och skapa framgångsrika samarbeten. Lindholmen, 

Sahlgrenska och Johanneberg Science Parks är alla tre framgångsrika på sina respektive 

områden. Till viss del täcks sjöfarten in i Lindholmen Science Parks verksamhet, där 

transportsektorn är ett fokusområde, men konceptet bör överföras och ligga till grund för 

nästa Science Park, Södra Skärgården Science Park, med fokus på de maritima näringarna. 

På så sätt kan kommunen ta en aktivare roll i utvecklingen av dessa men också öka den egna 

kunskapen om dessa och bidra till att stärka en hållbar utveckling för hela skärgården och 

dess näringar. 

- Södra Skärgården Science Park startas upp 
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Släpp fram utvecklingen genom fler som planerar 
För Kristdemokraterna är det en ideologisk utgångspunkt att samhället byggs underifrån, av 

människorna. Äganderätten är en annan bärande princip. Vi menar att detta ska avspegla sig 

i en grundläggande tillåtande attityd gentemot den som vill utveckla sin fastighet, så länge 

detta inte sker på ett sätt som inverkar negativt på andra. 
Göteborgs Stad har en översiktplan och en utbyggnadsstrategi som anger hur staden ska 

utvecklas och vilka områden som är prioriterade att planera byggnation i. Det är nödvändigt 

för en kommun som växer att ha en strategi för detta, som ska finnas till stöd för kommunens 

samhällsplanering. Det är naturligt att kommunen i sitt arbete prioriterar att arbeta inom 

ramen för sina strategier. 

För Göteborgs del har utbyggnadsstrategin dock inneburit att en våt filt lagts över områden 

utanför de utpekade områdena, såsom Södra skärgården. Detta hämmar skärgårdens 

utveckling. Vi menar att de aktörer och privatpersoner som själva tar initiativ till utveckling, 

som inte står i direkt konflikt med annan planering, bör släppas fram. 

Kristdemokraterna i Göteborg har under lång tid arbetat för att införa privat initiativrätt och 

velat göra Göteborg till försökskommun för detta. Privat initiativrätt innebär att den som vill 

få en detaljplan producerad själv ska kunna göra nödvändiga utredningar och ta fram de 

handlingar som krävs för att kommunen ska kunna pröva planen. Idag kan den som vill 

bygga endast begära ett så kallat planbesked, och sedan invänta kommunens planering.  

Skälen till att vi vill införa privat initiativrätt är flera. För skärgårdens del skulle det dock 

kunna innebära att små aktörer själva, i praktiken med konsultstöd, kan göra det arbete som 

krävs för att ändra en detaljplan. Därmed skulle planering kunna ske utan att det tar resurser 

från kommunens prioriterade projekt. Givetvis ska besluten i slutändan fattas av folkvalda 

politiker, men i planeringsarbetet kan externa aktörer ges en betydligt mer framträdande roll. 

- Göteborg ska vara försökskommun i utredningen om privat initiativrätt, 

som tillsattes i januari 2017 

- Göteborg ska ha en positiv syn på att externa aktörer bidrar i planarbetet 

 

Skärgårdstrafik som underlättar resande 
Frågan om det är Saltholmen eller någon annan plats som ska vara angöringspunkt för 

skärgårdstrafiken är inte ny, och aktualiseras emellanåt. Det finns ett gällande beslut i 

kommunfullmäktige från 1991 som innebär att persontrafiken ska ske vid terminal på 

Saltholmen. Vi anser att det är bra och att Saltholmen ska vara angöringspunkt under 

överskådlig framtid. Det finns dock anledning att titta på ytterligare angöringspunkter utöver 

denna. 
Såväl vägnätet som kollektivtrafiken till och från Saltholmen är redan idag högt belastade. 

Med större möjligheter till utveckling i skärgården, såsom Kristdemokraterna vill, kommer 

denna problematik att öka om inte något görs. Dessutom är belastningen kraftig förhöjd 

under sommarsäsongen. 
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För att hantera den kraftigt förhöjda belastningen under sommarsäsongen har båttrafik satts 

in från Stenpiren under sommarmånaderna 2016 och året runt från 2017. Kristdemokraterna 

ser mycket positivt på detta, och vill att detta ska ske även framöver och också året om. 

Behovet av dessa förbättrade kommunikationer kommer att öka när skärgården har större 

möjligheter att utvecklas. Utöver trafik till och från Stenpiren bör också andra målpunkter 

övervägas. I dagsläget finns behov av större kunskap kring vilka punkter som kan vara 

lämpliga. Kristdemokraterna anser att frågan måste utredas snarast. 

Resande med cykel till och från Södra skärgården måste också underlättas. När bussar, 

spårvagnar och bilar samsas om trånga utrymmen är det lätt att cyklingen står tillbaka. Med 

hjälp av bättre skyltning, uppmärkning av cykelbanor och fler cykelparkeringar skulle 

cyklingen öka och underlätta för dem som väljer det färdsättet. 

- Saltholmen ska fortsatt vara angöringspunkt för Skärgårdstrafiken 

- En utredning ska tillsättas om ytterligare lämpliga angöringspunkter på 

fastlandet där det finns parkeringsmöjligheter 

- Cyklingen till och från Södra skärgården förbättras genom bättre 

skyltning, uppmärkning av cykelbanor och fler cykelparkeringar där det 

fungerar i hamnarna 

 

Parkeringsmöjligheter som underlättar utveckling 
Frågan om parkering för de som bor och verkar i Södra skärgården har länge varit het. 

Möjligheten att parkera på eller i nära anslutning till den egna fastigheten saknas i 

skärgården och därför ligger parkeringarna istället på Saltholmen och i Långedrag.För de 

som reser till eller från Södra skärgården är parkeringen en del av resan. Förutsägbarhet i 

detta moment är en del i att göra skärgården attraktiv, och fasta parkeringsplatser för den 

enskilde är förutsättning för att resan ska vara förutsägbar. Ju krångligare och mindre 

förutsägbar parkeringen blir, desto större risk innebär resan.  
Under 2015 planerade Parkeringsbolaget att ta bort de fasta platserna och ersätta dem med 

ett mer allmänt hållet parkeringstillstånd, vilket stöddes av bland annat Socialdemokraterna. 

Efter initiativ av Kristdemokraterna beslutade dock en knapp majoritet i fullmäktige att 

förslaget skulle stoppas och att staden ska erbjuda boende i Södra skärgården att hyra egen 

parkeringsplats. Vi ser detta som en förutsättning för fortsatt utveckling i skärgården och 

som en trygghet för de boende. 

Kristdemokraterna verkar för att det ska finnas större parkeringsmöjligheter för boende i 

Södra skärgården så att fler kan ha en fast parkeringsplats. Enligt kommunens bedömningar 

medger infrastrukturen kring Saltholmen ytterligare max 500 p-platser. Kristdemokraterna 

anser att ett planarbete måste komma igång snarast med inriktning att tillskapa så många 

nya p-platser som möjligt. 

Vi anser också, vilket nämndes i föregående stycke, att andra målpunkter för 

Skärgårdstrafiken ska utredas, där det finns möjligheter att parkera. Detta kan bidra till att 

minska behovet av parkeringar på Saltholmen och minska belastningen på gatorna i området. 

- Ett planarbete ska startas snarast för att tillskapa så många nya p-platser 

som möjligt för boende och verksamma i skärgården 
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Det ska vara lätt att turista i skärgården  
När man rankar Sveriges mest populära och besökta turistmål brukar Göteborgs skärgård 

komma högt upp. Besöksnäringen är viktigt för såväl Göteborg som skärgården och den ska 

värnas, utan att för dess skull försvåra för andra. Skärgården ska marknadsföras till besökare 

som den fantastiska miljö den är, men för att det ska vara möjligt att hantera fler människor i 

skärgården måste detta också följas upp med infrastruktur.  
Under de senaste åren har mycket skett för att förbättra förutsättningarna för att turismen i 

skärgården ska kunna tas om hand. För att hantera den kraftigt förhöjda belastningen under 

sommarsäsongen har båttrafik satts in från Stenpiren under sommarmånaderna 2016 och 

2017. Kristdemokraterna ser mycket positivt på detta. Dessutom har tillfälliga toaletter har 

satts upp på flera öar, vilket underlättar för turister samtidigt som det bidrar till en renare 

och trevligare miljö för alla som befinner sig i skärgården.  

Ett projekt pågår i nuläget (oktober 2017) för att ta fram en långsiktigt hållbar lösning på 

toalettfrågan. De förslag som tas fram ska tas tillvara. Kristdemokraterna är positiva till att 

skjuta till medel för att förbättra situationen, men inväntar förslag inklusive 

kostnadsberäkningar. 

- Möjligheterna att tillskjuta medel för att bättre hantera skärgårdens 

många besökare ska ses över 

 

Skärgården ska vara ren och snygg 
Plaster i haven är ett stort problem på både global och lokal nivå. Plasten är skadlig för 

djurlivet och för naturen, men förfular också miljön. För skärgårdens del är nedskräpade 

stränder den tydligaste och mest synbara konsekvensen. Det har i sin tur negativa 

konsekvenser för turismen.  

Det finns alltså en rad skäl, både miljömässiga och ekonomiska, att motverka skräp i naturen. 

I grund och botten kan problemen bara lösas genom minskad plastanvändning och genom att 

den plast som används återvinns på rätt sätt. I nuläget krävs en välfungerande 

strandstädning för att hålla stränderna rena. 
Det finns ideella krafter som arbetar med strandstädning. Kristdemokraterna ser positivt på 

de ideella krafternas engagemang och anser att det offentligas roll är att stödja dessa. Ett 

exempel på hur detta kan göras är Strandstädarkartan som tagits fram av projektet Ren och 

Attraktiv Kust där Göteborgs Stad är en av flera finansiärer. 

Under sommarmånaderna har också staden medarbetare anställda för att utföra 

strandstädning. Mängden skräp som samlas in varierar från år till år. Under 2017 har cirka 

14,5 ton skräp samlats in, vilket är nästan dubbelt så mycket som året innan samlades in på 

Södra skärgårdens stränder. Då bedömdes över 90 procent vara plast såsom PET-flaskor.  

Variationen beror dels på hur mycket skräp som faktiskt flyter i land, men också på hur lång 

säsong stadens medarbetare arbetar. Enligt Göteborgs Stads Park- och naturförvaltning kan 

inte allt skräp samlas in i nuläget. För att förbättra miljön och öka trivseln i skärgården för 

boende och besökare anser Kristdemokraterna att strandstädningen bör förstärkas. Vi anser 
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att det sker bäst genom feriearbetande ungdomar, då det också innebär en erfarenhet och en 

fot in på arbetsmarknaden för dessa. För ändamålet tillskjuts till en början 350 000 kronor, 

vilket är en förstärkning med 50 procent. Om arbetet är framgångsrikt ska ytterligare 

förstärkning övervägas. 

- Park och naturförvaltningen förstärks med 350 tkr öronmärkt till 

strandstädning med hjälp av feriearbetande ungdomar 

 

Ett Skärgårdsråd som stärker skärgården i stadens 

organisation 
Skärgården har genom sin geografiska position och de begränsade 

kommunikationsmöjligheterna speciella förutsättningar. I Göteborgs tidigare SDN-

organisation kunde dessa tas om hand, men inom den organisation som funnits sedan 2011, 

där området ingår i SDN Västra Göteborg har dess speciella förutsättningar kommit alltmer i 

skymundan. Den 1 juli 2018 kommer förskolan och skolan att centraliseras och därmed tas 

bort ifrån SDN-organisationen. Kristdemokraterna i Göteborg menar dessutom att det av 

flera skäl är dags att helt avveckla SDN-organisationen och verkar för att det ska ske under 

nästa mandatperiod. 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 att en utredning tillsätts för att å ena sidan 

undersöka hur stadsdelarna skulle kunna organiseras utan förskole- och skolsektorerna, och 

å andra sidan undersöka hur en centralisering av kvarvarande verksamheter skulle gå till. Vi 

ser mycket positivt på denna utredning. Vi är dock medvetna om att det kan uppstå problem i 

organisation där verksamheten är centraliserad. Ett sådant problem är att lokala 

förutsättningar som finns i olika områden av staden kan hamna i skymundan. Skärgården 

och de frågor som rör den specifikt är sådana frågor. 

Inom Göteborgs stad finns det idag ett antal råd, som Pensionärsråd och 

Funktionshinderråd, som särskilt bevakar de frågor som rör dessa grupper. För att skapa ett 

forum där skärgårdsfrågorna ges utrymme vill Kristdemokraterna att ett sådant råd tillsätts 

som organisatoriskt tillhör Kommunstyrelsen/Stadsledningskontoret. Exempel på 

arbetsuppgifter kan vara att lyfta frågor som rör skärgården och bevaka ärenden ur ett 

skärgårdsperspektiv. I stadens andra råd finns representanter för intresseorganisationer. Till 

exempel är HSO representerade i stadens funktionshinderråd. Hur Skärgårdsrådets 

sammansättning blir bäst, vilka parametrar som behöver tas hänsyn till och hur många 

ledamöter det ska ha, behöver utredas. 

- Ett Skärgårdsråd inrättas 
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Sammanfattning 
Göteborgs skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de 

göteborgare som bor där och bland besökare. Kristdemokraterna vill att Göteborgs skärgård 

ska vara levande året om. Skärgården ska kunna utvecklas och växa. Boende och verksamma 

ska kunna leva och verka på öarna, men det är också viktigt att välkomna och underlätta för 

turister. Besöksindustrin är en viktig näring för Göteborg och den ska värnas, utan att för 

dess skull försvåra för andra. 
De förslag som presenterats i denna rapport syftar till att stärka välfärden och släppa fram 

utvecklingen i Södra skärgården. Fokus i rapporten är det som går att göra på kommunal 

nivå. Det finns saker som påverkar skärgårdens utveckling, till exempel strandskydd, som är 

statligt och som inte berörs. Inte heller regionens ansvarsområden, såsom sjukvården, berörs 

av samma skäl.  

Mycket fungerar idag bra i Göteborgs skärgård. Livskvaliteten är hög och 

sysselsättningsgraden är hög. Det är ett jämförelsevis välmående område, men det finns 

saker som kan fungera bättre. Välfärden behöver stärkas, i skärgården liksom i hela 

Göteborg, och utvecklingen behöver släppas fram. I Kristdemokraternas Göteborg lämnas 

ingen efter, och ingen hålls tillbaka.  
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Kontakt 
 

Kristdemokraterna Göteborg 

 
Post – och Besöksadress 
Drottninggatan 30  
411 14 Göteborg 
Telefon. 031 13 89 30 
 
Epost: gbg@kristdemokraterna.se 
Twitter: @kd_gbg 
Instagram: @kristdemokraternagbg 
Hemsida: www.kdgoteborg.se 
 
 
 
 
David Lega, Kommunalråd (KD) 
 
Postadress 
David Lega 
Kommunstyrelsen 
404 82 Göteborg 
 
Besöksadress 
Rådhuset 
Gustav Adolfs torg 1 
Göteborg 
 
Epost: david.lega@kristdemokraterna.se 
Twitter: @davidlega 
Instagram: @legadavid 
Facebook: facebook.com/legahandsfree 
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