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Datum 

2019-10-17 
  

 

 
Enheten för näringslivsutveckling 
Rebecca Berlin 

  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Minnesanteckningar Skärgårdssamarbetes exekutivkommitté 
2019-10-17 

  

Datum: 2019-10-17 

Tid: 10:00-11:45 

Plats:  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Draken   

 

Närvarande Exekutivkommittén:  
Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen  

Gustav Hemming, Region Stockholm  

Robert Johansson, Region Stockholm  

Meeri Wasberg, Haninge kommun  

Michaela Fletcher, Österåkers kommun 

Britt Fogelström, SIKO 

Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande 

 

Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande 

Rebecca Berlin, Länsstyrelsen, sekreterare 

 

Övriga deltagare:  

Anna Conzen, Länsstyrelsen  

Anna Hedberg, Länsstyrelsen, närvarar punkt tre. 

Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm 

Magnus Gyllestad, Haninge kommun 

Tove Ellingsen, Region Stockholm  

Ulrika Geber, Länsstyrelsen, närvarar punkt tre. 

 

Frånvarande: 

Bino Drummond, Norrtälje kommun  

Deshira Flankör, Värmdö kommun  

Harry Bouveng, Nynäshamns kommun  

Malin Forsbrand, Vaxholms stad 
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1. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkänns med justering att punkt tre och punkt fyra byter 

plats i ordningen.  

 
2. Minnesanteckningar från föregående möte 5 juni 2019  

Minnesanteckningarna godkänns. 
 

3. Landsbygdsprogrammet 

Information, Ulrika Geber och Anna Hedberg Länsstyrelsen, presentation 

bifogas. 
 

Gustav Hemming tar upp vikten av att säkerställa att skärgårdsjordbruket kan 

få del av stöd. Länsstyrelsen tar med sig frågan.  

 

4. Exekutivkommitténs strategiska arbete  

Information, Tomas Norberg Länsstyrelsen 

- Länsstyrelsen har haft en Skärgårdshearing innan sommaren då roll-

ups presenterades med information från varje enhet som arbetar med 

skärgårdsrelaterade frågor. Roll-upsen bifogas minnesanteckningarna.   

- Strandskydd: Ett strandskyddsseminarium kommer att genomföras 

den 25e oktober på Länsstyrelsen för handläggare och politiker från 

Värmdö kommun. Huvudsekreteraren för strandskyddsutredningen 

kommer att bjudas in till nästa möte med Exekutivkommittén. Om 

möjlighet finns att delta kommer dialog att ske med kommunerna 

inför detta besök, i syfte att Exekutivkommittén ska kunna nyttja 

tillfället till att visa på gemensamma utmaningar. 

- Länsstyrelsens arbete med en avfallsutredning fortsätter, se bifogad 

presentation. Nöjd-kundindex kommer eventuellt att genomföras 

och jämföras med utfall på fastland. Under diskussionen nämns att 

Skärgårdsstiftelsen får medel från Region Stockholm som sedan 

går vidare till kommunerna för avfallshantering. Detta görs inom 

ramen för att Region Stockholm kan hjälpa kommunerna med 

frågor som kommunerna själva har svårt att lösa. Bild tre i 

presentationen bör i och med detta kompletteras med 

Skärgårdsstiftelsen i botten på bilden.  

- Projektet Bygd för bygd är på gång. I projektet kommer fokus att 

vara på att arbeta med skärgårdsnära orter, och processen kommer 

att ske enligt Ö för Ö-metoden. 

- Projektet Mer Digital i Stockholms skärgård rullar på. Hittills har 

projektet besökt Utö, Ornö, Muskö, Arholma och Yxlan i 

skärgården och även platser på fastlandet i Haninge och Norrtälje 

kommun. 

- Vattenfrågan har tidigare varit uppe för diskussion i 

Exekutivkommittén och frågan kommer att lyftas igen på ett 

kommande möte, med syfte att föra diskussion kring möjliga 

finansieringsmöjligheter och gemensamma utmaningar.  
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5. Kommundialog – Haninge kommun  

Meeri Wasberg och Magnus Gyllestad, presentation bifogas. 
 

6. Samtal runt bordet 

- Robert Johansson lyfter frågan om skarven och att det är en svår 

gränsdragning mellan att skjuta av och bevara. Det finns en 

förvaltningsplan för skarven och Sven-Erik Österberg föreslår att någon 

kommer för att informera om den på ett kommande möte vilket gruppen 

enas om.  

- Tove Ellingsen lyfter frågan om status i arbetet med utveckling av våra 

replipunkter. En ansökan till Central Baltic har gått iväg och på nästa 

möte kommer Länsstyrelsen att rapportera om replipunktsarbetet.  

 

7. Övriga frågor 

- Gustav Hemming önskar att Exekutivkommittén har en avstämning 

kring framtida arbetet inom Stockholm Archipelago, med fokus på 

diskussion kring att eventuellt fördjupa arbetet ytterligare, koppling 

till ny turiststrategi osv. Gruppen enas om att frågan ska lyftas på ett 

kommande möte.  

 

8. Kommande möten 

- Nästa möte: 11 december 10-12 Inför mötet kommer Länsstyrelsen att 

skicka ut förslag på datum för möten med Exekutivkommittén 2020, för 

samtliga deltagare att se över inför mötet. 

 
9. Mötet avslutas. 


