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Datum 

2019-12-11 
  

 

 
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 
2019-12-11 

  

Datum: 2019-12-11 

Tid: 10:00-12:00 

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Röda Kvarn 

 

Närvarande Exekutivkommittén:  

Gustav Hemming, Region Stockholm  

Robert Johansson, Region Stockholm  

Meeri Wasberg, Haninge kommun, närvarar från punkt sex. 

Uffe Westerberg, SIKO 

Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande 

 

Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande 

Rebecca Berlin, Länsstyrelsen, sekreterare 

 

Övriga deltagare:  

Anders Lindblom Länsstyrelsen, närvarar till punkt fyra. 

Anders Nordborg, Länsstyrelsen 

Fredrik Nordbladh, Region Stockholm 

Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm 

Mats Nordin Länsstyrelsen, närvarar under punkt sju. 

Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen, närvarar från punkt sex. 

Sara Dreijer, Länsstyrelsen, närvarar från punkt sex.  

Svante Ernberg Länsstyrelsen, närvarar till punkt fyra. 

Tove Ellingsen, Region Stockholm  

 

Frånvarande: 

Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen  

Bino Drummond, Norrtälje kommun  

Deshira Flankör, Värmdö kommun  

Harry Bouveng, Nynäshamns kommun 

Malin Forsbrand, Vaxholms stad 

Michaela Fletcher, Österåkers kommun 
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1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med viss justering i ordningen samt att punkt 5 

och 8 utgår.   

  

2. Minnesanteckningar från föregående möte 17 oktober 2019  

Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  

 

3. Exekutivkommitténs strategiska arbete  

Information, Tomas Norberg Länsstyrelsen 

- Uppföljning Skärgårdsmedel 

En utvärdering har gjorts av styrgruppen som bifogas.  

Gustav Hemming informerar om att Region Stockholm kommer att 

fortsätta arbetet med samma medel som tidigare och att ytterligare 

kommuner kan komma att involveras i arbetet.  

 

- Återkoppling strandskyddsseminarium 

Ett strandskyddsseminarium har genomförts på Länsstyrelsen och en 

utvärdering har sammanställts. Kort översikt av utvärderingen bifogas.  

 

4. Vatten 

Information, Anders Lindblom och Svante Ernberg Länsstyrelsen, 

presentation bifogas. 

I samband med presentationen informerar Anders Lindblom och Svante 

Ernberg om att det kommer ytterligare medel nästa år för vattenprojekt. De 

nämner även att Länsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en projektkatalog 

med strategiskt viktiga projekt inom området. Förslag på projekt till 

katalogen tas tacksamt emot.  

 

Gustav Hemming ställer en fråga om hur det ser ut i skärgårdsmiljön med 

vattenkvaliteten. Tidigare presentation från Göran Åström visar detta. 

Presentationen skickas ut med minnesanteckningarna.   

 

5. Fiske  

Information, Henrik C Andersson Länsstyrelsen  

Punkten utgår.  

Sven-Erik Österberg och Gustav Hemming nämner båda att det pågår 

arbete och påverkansarbete på olika hål kring oro för att fisket ska 

försvinna och oro kring rovfiske. Gustav nämner även att det i 

verksamhetsplanen för Tillväxt och regionplanenämnden finns ett uppdrag 

att samverka med andra regioner i denna fråga.  

 

Gruppen enas om att det är viktigt att gemensamt nyttja de arenor som 

finns och att samverka i frågan. Exekutivkommittén får anledning att 

återkomma i frågan. Både vatten och fiske kommer att prioriteras 

framöver.  

 



  3 (4) 

 

  

 

Datum 

2019-12-11 
  

 

 

6. Replipunktslyftet 

Information, Patrik Cederlöf Sara Dreijer Länsstyrelsen, presentation 

bifogas. 

Gustav Hemming nämner att det är en viktig framgångsförutsättning att 

trafikförvaltningens tjänstemän är med i arbetet och att likartade 

rollfördelningar på samtliga replipunkter skulle vara en bra väg framåt. 

Meeri Wasberg kompletterar med vikten av att det är rätt nivå i 

trafikförvaltningen som kopplas in. Uffe Westerberg framhåller vikten av 

att ta med föreningar på olika platser i arbetet och värdet av att koppla till 

översiktsplaner i kommuner.  

 

Gruppen diskuterar att kommuner och region är i ett pressat ekonomiskt 

läge och att det påverkar möjligheterna i projektet, viktigt att inte komma 

med för stora förväntningar. Flera i gruppen är eniga om att vi inte kan 

göra allt och förespråkar att få till en lägsta basnivå som sedan kan byggas 

på, utifrån anpassning till platsen. Eventuellt göra A, B och C nivå.  

 

En annan idé som Robert Johansson kommer med är att ta fram ett 

modulhus, som fungerar på alla replipunkter. Vem som skulle ha 

huvudansvar för detta är dock inte helt enkelt.  

 

Inger Starheim Lagerquist betonar vikten av att koppla in fler aktörer och 

funktioner i arbetet, exempelvis besöksnäring och boende samt att 

samverka med andra regioner och kommuner, tex Jämtlandsregionen. 

Patrik Cederlöf ser positivt på att besöksnäring ska kopplas in men 

framhåller värdet av att först klargöra ägarskap och ansvarsfördelning 

samt finansiering av basfunktioner.  

 

Projektet löper 2020 ut och Exekutivkommittén kommer att följa arbetet.  

 

7. Förvaltningsplan skarv  

Information, Mats Nordin Länsstyrelsen, presentation bifogas. 

Under presentationen nämns att förvaltningsplanen för skarv har gått på 

remiss. Varken Region Stockholm eller SIKO vill minnas ha fått den och 

båda efterfrågar möjlighet att yttra sig med förlängd remisstid. 

Länsstyrelsen undersöker vilka som har fått den på remiss och 

återkommer.  

 

8. Kommundialog 

Punkten utgår. 

 

9. Samtal runt bordet 

Inget ytterligare.  

 

10. Övriga frågor 

Inga frågor anmäls.  
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11. Kommande möten 

Förslaget på mötestid i oktober krockar med arrangemang som 

STORSTHLM har. Länsstyrelsen kollar upp och återkommer. Mötestider 

och bokningar för nästa år skickas ut i samband med 

minnesanteckningarna.  

 

Mötestider för 2020:  

• 5 mars 10:00-12:00 

• 4 juni 13:00-15:00 

• 7 oktober 10:00-12:00 

• 2 december 13.00-15:00 

 

- Nästa kommundialog?  

  Region Stockholm kommer att ansvara för nästa dialog.  

 

12. Mötet avslutas 


