Ö-dialogen i Västra Göteborg 2016
Ö-dialogen är enligt politikerna ett forum för samtal och ömsesidig information mellan
företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden.
”Ö-dialogen är ett rådgivande forum. Det har tillkommit som ett försök att skapa en fördjupad
dialog kring skärgårdsfrågor. Inga formella beslut kan fattas av Ö-dialogen. Frågor som
diskuteras på dessa möten återkopplas till stadsdelsnämnden eller andra nämnder,
bolagsstyrelser eller myndigheter för eventuella beslut.” Allt enligt stadsdelsnämnden.
Läs här vårt protokoll från den 12 maj!
Till mötet 9 mars, skickade SiS två nya representanter och dessa gjorde egna noteringar från
mötet vilka du kan läsa här.
Den 15 mars kom det officiella protokollet som vi lagt upp här.
Detta protokoll innefattar inte våra diskussioner eller framförda åsikter, varför SiS
sammankallande, Gustaf Asplund, fann sig föranlåten att protestera. Hans mejl till
ordföranden för mötet, Karin Greenberg (s) och ständige sekreteraren Jenny Haglind återges
härefter. Vi har noterat att även andra personer har protesterat mot det officiella protokollet.
Karin Greenberg svarade 2016-03-20, vilket vi publicerat längre ned på sidan.
**************************************
Inskickat den 16 mars
Hej Jenny och Karin,
Tack för anteckningar och presentationer. De senare är väsentliga för att kunna gå vidare i
diskussionerna och kolla vad som verkligen sades av dem som var inbjudna.
Vad det gäller anteckningarna så antar jag att de följer gängse sätt att föra dem. Men vad som
slår mig är att det inte finns någon anteckning om vad vi som var på mötet, representerande
våra respektive öar, sade eller tyckte. Inte ens när vi som grupp yttrade oss kom det med. Det
tycker jag är märkligt om man nu möts för en dialog. Hur skall någon som går in på nätet och
kollar anteckningarna kunna följa vad som hände och hur skall denne någon få information
om hur debatten gick? Eller är det så att vad vi tycker och tänker inte har betydelse, utan det
viktiga är att vi får höra vad myndigheter och politiker tycker och tänker? Det är ju ingen
dialog över huvud taget! Ö-dialogens åsikter skall ju föras fram till stadsdelsnämnden, var det
inte så? Hur, om inte genom anteckningarna från mötet?
När vi som en grupp gav Parkeringsbolagets representanter rådet att gå tillbaka till sin styrelse
och be dem stoppa nuvarande process och istället börja, tillsammans med oss, på en process
som utgår från skärgårdens boendes och verksammas behov, då menade vi det också. Om det
kommer till Parkeringsbolaget styrelses kännedom, då kanske de lyssnar. Om det inte ens
kommer upp i anteckningarna från mötet, då är det ingen som lyssnar.
Det kan tyckas var hårda ord, men jag tror att vi måste få klarhet i hur Ö-dialogen skall
fungera. När vi gick med var det många som sa att det var lönlöst; inget kommer ur detta
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ändå. Skall de få rätt? Ska vi inte ens uppmärksammas som aktiva deltagare i mötet, bara som
publik som, i bästa fall, berättar för våra grannar vad de som styr och ställer tycker?
Bästa hälsningar,
Gustaf
************************************
Karin Greenberg svarade 2016-03-20
Hej!
Vid våra möten i dialogen förs endast minnesanteckningar (ej protokoll eftersom vi inte är ett
beslutsforum). Av den anledningen har vi inte haft justerare. Men vi ska naturligtvis vara
öppna för förbättringar.
Framöver om någon/några vill att något särskilt ska tas upp i minnesanteckningarna så är det
viktigt att tydligt säga det på mötet. Om det är ett längre uttalande så är det bäst att lämna in
det skriftligt i samband med mötet till sekreteraren.
Anledningen är att vi lägger ut anteckningarna på hemsidan och då är det viktigt att jag som
ordförande kan fråga om samtliga i gruppen delar uppfattningen eller om det endast är
representanterna från t ex Styrsö. Ingen som deltar i dialogen ska behöva känna sig otrygg att
yttra sig utan veta att man har möjlighet att både ansluta sig till en uppfattning, men också att
avstå.
Jag har haft ett samtal med Gustaf Asplund och vi är överens om att ta upp detta med
arbetsformer på nästa möte då alla är med.
Trevlig Påsk!
Karin Greenberg
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg
Ersättare (s)
Ordf Ö-dialogen
************************************
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