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Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen
Gustav Hemming, SLL
Inger Starheim Lagerquist, SLL
Jens Sjöström, SLL
Ulf Westerberg, SIKO
Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen
Johnny Kjellström, Länsstyrelsen
Karina Uddén, Länsstyrelsen
Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande
Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande
Tereze Säll Patwary, Länsstyrelsen, sekreterare
Frånvarande:
Deshira Flankör, Värmdö kommun
Meeri Wasberg, Haninge kommun
Michaela Fletcher, Österåkers kommun
Övriga deltagare:
Anna-Stina Sarlin, nordiska skärgårdssamarbetet
1. Mötets öppnande
- Sven-Erik Österberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes.
3. Minnesanteckningar från föregående möte 16 mars 2018
- Minnesanteckningarna godkändes.
4. Exekutivkommitténs strategiska arbete
- Tomas Norberg visade en preliminär tidplan för Exekutivkommitténs
sammanträden för 2019. Han påpekade vikten av att mötena synkroniseras
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med Landstingets skärgårdsråd och de lokala skärgårdsråden ute i
kommunerna. Länsstyrelsen återkommer med kallelser för år 2019.
5. Lokal service
Post och paket - Tomas Norberg inleder med att berätta om att efter
lyckade försök med pakethanteringen på Utö och Möja planeras
försöksverksamheten att utvidgas till fler öar. Länsstyrelsen har gjort en
ansökan till Tillväxtverket för utökade resurser att fortsätta arbetet.
Repli för repli – Tomas Norberg berättar att Länsstyrelsen har fått godkänt
på sin ansökan till Tillväxtverket om medel för leda arbetet med
Repli för repli under åren 2019-2020. Patrik Cederlöf fortsätter med att
berätta om det inledande arbetet som genomförts med trygghetsvandringar
vid Stavsnäs och Boda. Han fortsätter med att betona vikten av att kunna
visualisera en modell för replipunkterna och Jens Sjöström fyller i med
vikten av att kunna jobba med standardiseringar kopplat till RUFS. Frågan
lyfts om Landstinget borde ta på sig ansvaret för replipunkterna med
Gustav Hemming menar på att det är mycket komplext med så många
olika aktörer och intressen. Det är en tilltalande tanke att Landstinget
skulle ta på sig huvudansvaret men förknippat med väldigt stora kostnader.
Ett förslag är att hitta en huvudansvarig för utvecklingen av varje
replipunkt och se över finansieringsmöjligheter från exempelvis
Landstingets skärgårdsanslag och Landsbygdsprogrammet.
Skärgårdskommunernas roll är oerhört viktig.
Repli för repli kommer att starta arbetet på Årsta brygga och Boda där
kontakter redan är upprättade med kommunerna. Skärgårdsstiftelsen säger
att de redan är verksamma vid Årsta brygga och kan tänka sig att ta lead
där och kanske även Boda. Jens Sjöström påpekar vikten av att
Trafiknämnden blir inbjuden. Uppdrag och budget måste synkroniseras
och vi måste tillsammans finansiera insatser på replipunkterna.
Landstinget har avsatt medel för att arbeta med detta framöver. Inger
Staheim Lagerquist efterfrågar en inventering av möjligheterna till att söka
medel externt. Under mötets gång lyftes behovet av ökad och förbättrad
information på våra replipunkter och hur detta skulle kunna lösas genom
exempelvis digitala informationsskyltar. En inventering bör göras för att se
om det redan idag finns goda exempel att titta närmare på, samt se över
vilken aktör som bör vara ägare av en sådan funktion. Arbetet kommer att
återkopplas till Exekutivkommittén löpande.
6. Bostäder – Ornövisionen
Tomas Norberg inledde morgonens möte med att tillsammans med Anna-Stina
Sarlin visa den fina utställningen med inspiration kring bostadsbyggande i
skärgården, som Länsstyrelsen fått låna från nordiska skärgårdssamarbetet. Anna
Waxin lyfter möjligheten att titta vidare på bostadsbyggande på Gålö där
Skärgårdsstiftelsen har tomträtt, där skulle modellen kunna testas. Gustav
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Hemming är glad över att Länsstyrelsen vill testa regelverket gällande
strandskydd. Sven-Erik Österberg påpekar vikten av att ha en nära dialog med de
boende.
7. Kommunikationer - Framtidens kommunikationer
Landstinget berättar att förberedelser för utredningen av framtidens
kommunikationer har startat och frågan om vilket tonnage som tjänar framtidens
skärgård bäst har lyfts. Utredningen kommer att hålla ett underifrånperspektiv och
inspel från SIKO efterfrågas. Det är något brådskande med det nya tonnaget då
det gamla är i behov av att bytas ut men det är också viktigt att processen får ta
den tid det behöver för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi ombeds förbereda
oss på samrådsprocesser. Arbetet kommer att kopplas samman med Repli för repli
och även kopplingen till landtrafik för att skapa sömlösa byten. Sonny Österman
från Trafikförvaltningen SLL kommer att bjudas in till nästa sammanträde.
8. Avfallsutredning
Tomas Norberg inleder med att be om ursäkt att utredningen dröjt och meddelar
att tidplanen är att ha en färdig utredning våren 2019. Arbetet kommer att starta i
början av 2019 och Länsstyrelsen efterfrågar inspel. Anna Waxin nämner den
brygginventerings som gjorts och att den även innehåller intressanta delar rörande
avfall som kanske kan nyttjas i detta arbete. Utredningen kommer ha till syfte att
följa, mäta och identifiera sopornas väg från och mellan öarna. Finns det några öar
som har en extra utsatt situation? Ulf Westerberg tror att det kommer vara väldigt
olika nivåer på problematiken på de olika öarna, mycket lokala problem. Detta
kommer antagligen resultera i att olika aktörer behöver ta lead på olika platser.
Länsstyrelsen kommer att börja med kartläggningen för att sedan utreda vad nästa
steg kan vara. En tanke är att cirkulera avfall, inte transportera mer än nödvändigt.
9. Övriga frågor
På Gällnö vill aktiva på ön titta på andra typer av toalettlösningar
tillsammans med KTH. Intressant är lösningar där transporter kan
undvikas.
Seminarium rörande bland annat bygglov, strandskydd och vatten Deshira Flankör ombes återkoppla exakt vad kommunen vill att vi ska
fokusera på. Länsstyrelsen är beredda när vi fått specificerat vad behoven
är. Fokus kommer att vara på öarna. Skärgårdsstiftelsen lyfter
samrådsmöten som ett gott exempel. Det är viktigt att alla handläggare gör
på samma sätt. Seastop lyfts som ett ytterligare gott exempel där väl
underbyggda underlag varit en framgångsfaktor.
10. Kommande möten 2019 i lokal Draken
- 12 mars, kl. 10-12
- 5 juni, kl. 9-11
- 17 oktober, kl. 10-12
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-

17 december, kl. 10-12

11. Mötets avslutande

