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10.00–13.00

Plats

Landstingshuset, Skärgårdssalen
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Inledning. (David Schubert)

Ordföranden David Schubert förklarade mötet öppnat.
Föregående protokoll godkändes.
Gustav har fått förhinder och kan inte närvara.
2

RUFS information (Maja Berggren)

Remisserna:
 596 remissaktörer
 181 remissvar i tid, 201 inkomna idag
Alla remissvar finns på RUFS hemsida: http://rufs.se/
Viktig planeringsprincip för regionen:
Skapa täta och varierade stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen samtidigt som
gröna kilar värnas och social sammanhållning ökar.
Överlag så är responsen positiv och man känner igen sig från RUFS 2010. Några
kommentarer är:
 RUFS skulle kunna vara mer kortfattad och mer genomförandeinriktad
 Göra delmålen mer mätbara
 Lyfta intressekonflikter
 Peka ut ansvarig aktör tydligare
 För många prioriterade åtgärder
Samrådsregogörelsen arbetar TRF med nu. Nästa del i arbetet är att ta fram ett
utställningsförslag.
Kommentarer:
Hur kontrollerar man att man är bästa regionen? Det är något vi strävar efter
hela tiden och det är inte kopplat till någon mätning.

Diarienummer
TRN 2015-0008
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Landsbygds- och skärgårdsstrategi (David Schubert)

Förutsättningar för Landsbygds- och skärgårdsstrategin:
 Utgöra ett separat strategiskt styrdokument där utvalda delar integreras
i RUFS 2050
 Utmaningar och möjligheter
 Mål och delmål
 Prioriterade åtgärder
 Aktörer och ansvar
I strategin vill man se förslag på hur man kan arbeta gemensamt inom regionen.
Landsbygds- och skärgårdsstategin följer RUFS tidplan.
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Tema infrastruktur och logistik

Bredband och mobiltäckning i skärgården (Claes Johansson)
Bredbandsstödet:
 Det finns 59,2 miljoner kronor i länets budget.
 Sista ansökningsdag är den 15 dec 2016. De nationella kriterierna för
prioritering gäller.
 Många väntar på stöd.
Det finns en bredbandskoordinator i varje län. Alla ska ha tillgång till
fungerande bredbandsuppkoppling. Vi i Stockholm har nått målet. Utmaningen
är att 95 % av befolkningen bor i tätorten. De andra (5 %) ska också in i
landsbygdsprogrammets tilldelade medel.
Den sjätte december är det ett möte på Scandic Star, Sollentuna för att främja
utvecklingen för bredbandsutbyggnad i skärgården.
Ny lag, 2016:534, visar åtgärder för utbyggnad av bredbandsnätet. Läs mer på:
www.utbyggnadsportalen.pts.se
Standarden för fiber heter anvisningar för robust fiber och den anger lägsta nivå
på nätkvaliten. Läs mer på: www.robustfiber.se
Kommentarer:
Robust fiber anger en lägstanivå, det är på rimligt och ett säljargument att vara
bättre.
Ornö Fiber (Jörgen Strandberg)






Bidrag för att dra fiber söktes för Ornö socken
1600 fastigheter
Kostnad 90 milj.
Bidrag 70 milj.
Kostnaden för medlemmen 15 000 SEK
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Man modifierade ansökan och beslutade att medlemmen betalar 20 000 SEK
själv.
Ca 70 000 SEK per anslutning kostar det idag att bygga fiberanslutning.
Bidrag ges inte till små nät med under 200 fastboende.
Andra finansieringsformer:
 Bidrag
 Medlemsfinansierad utbyggnad
 Lån
 Egna medel
 Samgående med andra föreningar
Bidrag ger mest nytta längst bort. Förutsättningarna i landet är olika. Det kostar
320 SEK per meter att gräva på Ornö och 30 SEK per meter i Norrland.
Stor utväxling:
 Bidrag och medlemmarnas pengar
 1000 tals timmar ideellt arbete
 Samförläggning med VA
Öppet nät ger ingen koppling mellan nätägare och innehållsleverantör. Alla
tjänar på detta.
Man diskuterar termen deltidsboende som tillägg till fastboende och
fritidsboende. Det är svårt att avgöra med hur mycket varje person bor på ön.
I framtiden kan man eventuellt koppla trygghetslarm till fibernätet.
Man har noterat att fler arbetar mer hemifrån och att folk kan pendla på ett
annat sätt än tidigare. Man tittar även på tv på ett annat sätt.
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Kaffe och smörgås
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Information från SIKO (Gunilla Söderqvist och Britt Fogelström)

SIKO har gjort en studieresa till Vinön i Hjälmaren, Torsö skärgårdsskola i
Vänern och Jordbruksverket i Jönköping.
På Vinön leder Eva Widlund Vinöns kultur och hembygdsförening. Vinön är
Hjälmarens största ö med ett rikt föreningsliv, där gösfiske är största näringen.
På Torsön träffade man Benny Jansson, Torsö skärgårdsråd. Torsö är Vänerns
största ö med en fast broförbindelse sedan 20 år tillbaka. Här har man en
populär friskola med 60 barn upp till år 6. Nedläggningen av byskolor slutade
efter att Vinöskolan blev så populär.
På Jordbruksverket träffade man Niclas Purfürst, Landsbygdsenheten.
Jordbruksverket uppskattade besöket. Det diskuterades att kunna göra reglerna
lite mindre fyrkantiga, kanske kan man räkna deltidsboende och inte se 200 fast
boende som gräns för bidrag till bredbandsstöd.
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Lärdomar:
 Jordbruksverket uppskattade gräsrotskontakt
 Miljöaspekter
 Individuella initiativ för stor skillnad
Om det finns intresse får man följa med på studieresor till självkostnadspris.
Kommentarer:
Post och paket är väldigt olika på öarna. SIKO kommer att träffa länsstyrelsen
och sätta ramar för detta och återkommer sedan med svar.
Skärgården kommer alltid att vara nedprioriterad hos privata aktörer, Postnord
är de man behöver påverka för bättre fungerande service.
Företagspaket fungerar ofta bättre än privata paket.
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Rapport från Exekutivkommittén (Pernilla Nordström)

Pernilla Nordström har tagit över efter Lars Nyberg.
Fyra kortrapporter:
 Bredband
 Kartläggning mobiltäckning
 Lokal service- skärgårdshandlarturné
 Finansiering av projekt
Fokusinsatser:
 Skydd av rovfiskebestånden.
 Lokal tillgång till offentlig och kommersiell service.
 Tillgång till bra skolundervisning i hela skärgården.
 Permanentbostäder i rimliga kostnadslägen.
 Mer företagande i besöksnäring.
 Ett levande odlingslandskap.
 avfallsfrågan aktualiserad igen
Kommentarer:
Det finns mycket tungmetaller i dricksvattnet. Länsstyrelsen återkommer med
svar på vad som görs åt detta.
Hem- och sjukvården ligger under rubriken service i fokusområdet.
Stockholm Archipelago
Stockholm Archipelago bildades januari 2015 för att sätta skärgården på den
internationella kartan för besökare.
Östhammar har kommit in i samarbetet nyligen. Man ser över möjligheterna att
samverka och infrastrukturen.
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Viktigt för destinationsutveckling av besöksnäringen:
 Kompetensförsörjning – utbildning
 Säsongsbemanning och kompetens hos personal
 Efterfrågan av yrkesgrupper
 Kvalitet
 Inventering av luckor i utbudet
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Aktuella Sjöfartsfrågor (Anna Mostert)

Utveckling av skärgårdstrafik 2017:
 Vidareutveckling enligt RUFS
 Nord/sydlinjen, trafikeras 2017
 Huvudskärslinjen, 3 ggr i veckan vid högsäsong
 Sensommartrafik, 21 aug-17 sep
 Linjen Rosten-Tranholmen-Storholmen upphandlas igen
Upphandlingen av Blidösundsbolaget AB och Utö rederi AB är redan klara.
I domstolsmålet där det konstaterades att direktupphandling var fel, kommer
detta inte att påverka trafiken. Man kommer eventuellt göra en ny upphandling.
Godsupphandling 2018 med driftstart den andra april 2018 pågår nu.
Godsturen Nämndö kör med dålig beläggning, trafiken idag går 3 ggr i veckan.
Det medförde att vissa turer endast är till för varor till butiker, restauranger och
andra näringsidkare. Det blir samma upplägg nästa sommar.
Kommentarer:
Om svävartrafiken i vinter är upphandlad återkommer trafikverket med besked
om.
Ornö önskar att resandet ska vara anropsstyrt, så att man beställer när man vill
åka. Alla båtar behöver inte stanna på Ornö.
I Nord-syd linjen det kan bli några förändringar i turen, beläggningen är lägre i
år än förra året.
Statiskt över sommaren 2016 har lagts till i även i Powerpoint:
 Maj
149 550
 Juni
232 835
 Juli
424 638
 Augusti
291 841
 September
125 672
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Nordiska skärgårdssamarbetet (Lars Nyberg)

Tre olika frågor diskuterades:
Framtidens skärgårdsskola
Det finns konferenser i Stockholm 16 feb 2016 och i Helsingfors 29 nov 2016.
Dessa streamas, gå in på www.skargardssamarbetet.se eller kontakta Lars för
mer information.
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Bostäder för bofasta
Man söker finansiering från Central Baltic-projektet för att kartlägga kvinnor
och barn i skärgården. Vem flyttar och vem bor kvar och vad är det som styr?
Fågelskådarturism
Man söker finansiering från Cental Baltic för att marknadsföra Östersjön som
fågelskådningsplats. Man vill locka turister att komma och se på ringmärkning
som äger rum under våren och hösten. Man vill erbjuda paketresor med mat
och logi och lägga in kulturhistoria om skärgårdsfågeln i paketet.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Mötet avslutas (David Schubert)

Mötet avslutades.

