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Minnesanteckningar Skärgårdssamarbetes exekutivkommitté 
2019-06-05 

 

Datum: 2019-06-05 

Tid: 09:00-11:00 

Plats:  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Draken   

 

Närvarande Exekutivkommittén:  

Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen 

Britt Fogelström, SIKO  

Deshira Flankör, Värmdö kommun   

Gustav Hemming, Region Stockholm 

Meeri Wasberg, Haninge kommun 

Robert Johansson, Region Stockholm (S)   

Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande 

 

Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande 

Rebecca Berlin, Länsstyrelsen, sekreterare 

 

Övriga deltagare: 

Anna Conzen, Länsstyrelsen 

Anders Nordborg, Länsstyrelsen 

Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm 

Göran Åström, Länsstyrelsen 

Christina Leifman, Värmdö kommun  

Sofia Brorsson, Värmdö kommun  

 

Frånvarande: 

Bino Drummond, Norrtälje kommun 

Harry Bouveng, Nynäshamns kommun 

Michaela Fletcher, Österåkers kommun 

Lars Lindgren, Vaxholms kommun 

Michaela Fletcher, Österåkers kommun   
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1. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkänns.  

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 18 december 2018  

Minnesanteckningarna godkänns. 

 

Sven-Erik Österberg nämner att han uppskattade det besök han gjorde på 

Ingmarsö i samband med invigningen av SeaStops första anläggning och 

att han gärna tar emot inbjudningar från kommunerna till ö-besök.  
 

3. Information från Länsstyrelsen    

Information, Tomas Norberg Länsstyrelsen  

- En uppdaterad version av Skärgårdsfakta finns nu, delas på mötet. 

Finns via Länsstyrelsens webbplats: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019

/skargardsfakta---grafiska-kartor-2019.html  

- På förra mötet tog SIKO upp att det skulle vara bra att kartlägga 

hur skolskjutsar går i Stockholms skärgård. Länsstyrelsen har gjort 

en rundringning, delas på mötet. 

- Tillsammans med Värmdö kommun pågår fortsatt planeringen av 

ett strandskyddsseminarium. Gustav Hemming nämner i samband 

med frågan att han tillsammans med Petri Salonen har tagit fram 

synpunkter om strandskyddet och skärgården. Förslaget bifogas till 

minnesanteckningarna. En idé som tas upp är att bjuda in utredaren 

från Naturvårdsverket som arbetat med uppdraget att se över och 

föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 

läge till något kommande möte.  

- Försöksverksamheten med paketutlämning i butiker fortsätter. 

Nästa ö som kopplas på är Runmarö.  

- Länsstyrelsen har tagit in en junior utredare som ska börja se över 

avfallsfrågan. Anna Waxin nämner att det är på gång ett eventuellt 

projekt med finansiering via Central Baltic som har fokus på avfall 

och att det kanske skulle gå att gifta ihop det med Länsstyrelsens 

arbete. Det betonas att avfall är en angelägenhet för flera och att 

det är viktigt att kommunerna har en stark roll i det regionala 

skärgårdssamarbetet. Sven-Erik Österberg och Gustav Hemming 

ger i uppdrag till Inger Starheim Lagerquist och Tomas Norberg att 

gemensamt se över hur samarbetet ska se ut inom vissa prioriterade 

områden, där avfall är ett område. Ett annat insatsområde som 

nämns är 5G som så småningom kommer att rullas ut, 

utmaningarna då blir extra stora i skärgården. Viktigt att 

Exekutivkommittén bevakar och följer utvecklingen.  
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Information, Göran Åström, Länsstyrelsen, presentation bifogas  

- MKN-vatten  

- Förberedelser inför en torr sommar  

- Regeringens uppdrag att kartlägga vattensituationen i respektive län 

 

Göran Åström nämner i samband med presentationen att han är en av fyra 

representanter från Stockholmsregionen i Vattendelegationen. Han nämner 

också att det finns information om torkan på Länsstyrelsens webbplats 

som Länsstyrelsen gärna vill sprida via kommunerna.  

Se information: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-

landsbygd/miljo/vatten/vattensituationen-och-hantering-av-torka.html  

 

4. Kommundialog, Deshira Flankör, Christina Leifman och Sofia Brorsson, 

Värmdö kommun, presentation bifogas 

 

5. Samtal runt bordet 

 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls.  

 

7. Kommande möten 

- Kommande möten i år: 17 oktober 10-12, 11 december 10-12.  

- På nästa möte kommer Haninge kommun att ansvara för 

kommundialogen.  

 

8. Mötet avslutas. 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd/miljo/vatten/vattensituationen-och-hantering-av-torka.html
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