Beslut taget i kommunstyrelsen 19 juni 2019
gällande parkeringssituationen på
Saltholmen/Långedrag
Den 19 juni fattade kommunstyrelsen beslut om parkeringssituationen på
Saltholmen/Långedrag. Stora delar i beslutet stämmer väl överens med SSiS förslag och
yttrande, vilket gläder oss!
Efter sommaren går ärendet vidare till kommunens högsta instans kommunfullmäktige.
Fattar fullmäktige beslut enligt kommunstyrelsen så kan en lång kamp kring
parkeringssituationen för en livskraftig skärgård äntligen se sitt slut.
Beslutet innebär följande:
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 inoch 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.
Här kan du ta del av kommunstyrelsens beslut i sin helhet.
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