
Henrik Munck (D) menar att kommunens samordning fungerar allt för dåligt i dag 

Demokraterna vill införa ett 
Skärgårdsråd i Göteborg 
 

 
 
Demokraterna vill införa ett Skärgårdsråd som inrättas direkt under kommunstyrelsen. Men 
Vänsterpartiet ser inte vitsen i att särbehandla ett område över ett annat. 
 
– Vi är ganska skeptiska till ett öråd, även andra stadsdelar har ju utmaningar, säger 
kommunalrådet Daniel Bernmar (V). 
 
Demokraterna har lagt ett yrkande i kommunstyrelsen om att staden ska införa ett råd för 
Södra skärgården, som ligger direkt under toppolitikerna i Göteborg. 
 
– Från öbefolkningens sida har man sett tydligt att kommunens samordning inte fungerar, 
säger kommunalrådet Henrik Munck (D). 
 
Demokraterna pekar på totalt sex viktiga specifika områden som skulle kunna lösas bättre. 
Det handlar bland annat om: 
 
• Färjeförbindelser, anslutande kollektivtrafik och parkeringar 
 
• Kommunala verksamheters anpassning till småskalighet 
 
• Tillgång till akutsjukvård 
 
• Näringslivets förutsättningar 
 
• Samverkan med Försvarsmakten 
 
• Hantering av turism 
 
– Skärgården har samma förutsättningar som en glesbygd och man är helt beroende av att allt 
det här fungerar. Göteborg behöver ta skärgården på större allvar, säger Henrik Munck. 
 



 
”Ö-råd behövs inte” säger Daniel Bernmar 

Munck satt under föregående mandatperiod, i egenskap av ordförande för stadsdelsnämnden 
Västra Göteborg, i den så kallade Ö-dialogen. Men många av skärgårdsbornas mest akuta 
frågor handlar om saker som stadsdelsnämnden inte rår över. 
 
– Vi ser att flera av frågorna som både är de viktigaste och de mest problematiska ligger 
utanför stadsdelsnämndens ansvar. Därför måste vi lyfta det till kommunstyrelsen och 
åstadkomma den samordningen som vi vill ha, säger Henrik Munck. 
 
KD vill också införa ett råd 
Skärgårdsrådet skulle exempelvis kunna bestå av representanter och organisationer från Södra 
skärgården samt kommunalråden, förklarar han. 
 
– Vi ser i första hand att det är kommunalråden, men det är något som får fastställas i 
beredningen och samtal mellan partierna, säger Henrik Munck. 
 
Kristdemokraterna, som är kända för att ha ett stort fokus på skärgårdsfrågor, talade redan 
under förra året om att införa ett Skärgårdsråd. 
 
Kommunalrådet David Lega (KD) är positiv till Demokraternas förslag, men säger att han vill 
invänta den stora utredningen om stadsdelsnämndernas framtid innan man fattar ett beslut. 
 
– Förslaget är jättepositivt. Men det blir lite att vi springer före och uppfinner ett av fyra hjul 
först. Jag kommer att prata med Demokraterna för att se om vi kan hitta en möjlighet att göra 
det här tillsammans, säger han. 
 
Förslaget kritiseras 
Vänsterpartiet är dock skeptiska till 
förslaget. Kommunalrådet Daniel Bernmar 
(V) menar att det skulle vara konstigt att 
inrätta ett råd för ett särskilt område och inte 
andra delar av staden. 
 
– Alla stadsdelar har ju utmaningar och 
Södra skärgården är ett förhållandevis 
resursstarkt område. Vi borde inte börja 
särbehandla ett geografiskt område över ett 
annat, säger han. 
 
Dessutom påpekar han att kommunen inte har något ansvar för flera av de områden som 
Demokraterna pekat ut, exempelvis vården, näringslivet och försvaret. 
 
– Det blir problematiskt att invånare i Södra skärgården ska ha en dialog om saker som 
kommunen inte förfogar över, säger Daniel Bernmar. 
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