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Dagordning
1

Mötet öppnas

2

Inledning, Gustav Hemming
Gustav presenterar Morgan Berglund Williams, Pressekreterare i
Stockholms läns landsting samt Christina Larsson, ansvarig
handläggare för Skärgårdsrådet, TRF.

3

Föregående protokoll
a. Information om skarvseminarium och exkursion
Ett skarvseminarium kommer att hållas 12 juni. Anmälningar
kan göras till christina.larsson@sll.se. Det finns begränsade
platser på båten och begränsade platser för serverad lunch.
Inbjudan bifogas minnesanteckningarna.
Efter denna exkursion tas ställning om ytterligare seminarium
behövs i höst.
(Inbjudan bifogad)
b. Återkoppling sjötrafikfrågor
Godstrafik: Andreas Adolfsson, TF, har tagit fram ett PM
angående utökning av godstrafik 15 dec – 15 april.
Planering och tidspassning Sandhamn: Omedelbart införande av
stopptider i Västberga och Stavsnäs, detta för att motverka
förseningar som gör att det krockar mellan påstigande
passagerartrafik och lossning av godstrafik. Det är även
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införskaffat koner och kedjor för att skilja av kajen under av- och
pålastning.
Prislista godstaxa: Det undersöks om ansvaret för taxan kan
delegeras, då har TF möjlighet att göra en ny utredning och
beredning av nytt förslag.
4

RUFS - Lägesrapport, Inger Starheim Lagerquist (TRF)
Inger informerar om förankringsarbetet rörande RUFS 2050. Det är
många remissinstanser som har lämnar synpunkter som arbetats in i
planen. Arbetet löper på enligt tidplan. Utställningsförslaget skickas ut
den 21 juni efter beslut i nämnd 8/6. Ca 600 remissinstanser.
Remissperioden sträcker sig till 3 november. Antagandet av RUFS
2050 beräknas tas i landstingsfullmäktige sen vår 2018. TRF har hyrt
lokal på Open Lab KTH där utställning och möten i samband med
utställningsförslaget kommer att hållas.
TRF undersöker möjligheten att hålla nästa Regionala skärgårdsråd 14
september på Open Lab för att även hålla en diskussion kring
utställningsförslaget.

5

Landsbygd- och skärgårdsstrategin, Maja Berggren (TRF)
Samma tidplan som RUFS 2050, förutom remisstiden som är mellan
21/6 och 2/10, samt att synpunkter på innehållet i strategin kan
revideras i större utsträckning än planen.
(Presentation bifogad)

6

Havsplanering, Maja Berggren (TRF)
Havsplaneringen är en fysisk planering över t.ex. farleder och
fiskeområden. Går både på bredd och djup. Planeringen måste göras
regionalt då havsområdet överlappar kommunernas
havsplaneringsområde.
(Presentation bifogad)

7

Bredbandsfrågor
a. Beslut om bredbandsstöd, Maria Malmlöf (LST)
Landsbygdsutredningen – Förslag; i stället för att små byalag ska
göra ansökan så kan man handla upp tjänsten. Staten ger då mandat
så Länsstyrelsen kan handla upp i stället för att ge bidrag. På så vis
kan man undanröja vita fläckar som inte kommer åt statliga pengar.
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b. Täckningskartläggningen, Claes Johansson, (LST)
Mätningstäckningen kommer att gå ut publikt med informationen.
Publikt lanseras täckningskollen.se i juni. Finns att hitta mer
information på Lst webbplats. Länsstyrelsen undersöker om andra
delar av landstingets resurser användas för mätningen. Det får
gärna komma in synpunkter om det finns punkter som inte täcks av
Lst mätningar. De kan inte få med alla.
Claes uppmanar alla att göra mätningar på bredbandskollen.se och
lämna inspel. Det kan visa på skillnader mellan hög- o låg säsong.
Gör kopior och skicka till Claes Johansson. Detta för att utöka
underlaget som utgör stor del av undersökningen kring bredband i
skärgården.
c. Tilldelat bredandsstöd, Yngve Hässler (Stockholms
Skärgårdsnät AB)
Yngve Hässler berättar om bredbandsstödet de blivit beviljade.
Jordbruksverkets nya regler för bredbandsstöd har inneburit att
ingen av fiberföreningarna på skärgårdens större öar ensamma
kvalificerar sig för fortsatta bidrag. Men genom att gå samman blir
man stor nog för att uppnå maxpoäng enligt Jordbruksverkets
bidragsregler. De lokala fiberföreningarna på de större öarna, Harö,
Runmarö, Nämdö och Ornö, går samman och bildar ett gemensamt
bolag för fortsatt fiberutbyggnad i skärgården, Stockholms
Skärgårdsnät AB.
(Presentation bifogad)
8

Fika

9

Fiske – Nuläge, utmaningar och möjligheter, Rune Wikström
(Stockholms läns fiskareförbund)
Rune presenterar utmaningar kring fisket i regionen. Skillnaden mellan
små- och storskaligt fiske speglas inte som det bör inom lagar och
regleringar inom fiskenäringen.
Östersjöns kvalitet är ytterligare ett stort hot. Inom 2–3 år så är fiskar
som tidigare varit rikligt av borta. Problematiken handlar om
vattenmiljön, det är ej utfiskad.
Havsmyndighet måste se till att se till att underlätta för småskaligt
fiske, detta blir snarare svårare och svårare. Det krävs licens för egna
fiskevatten. Myndigheter och regelverk skyller på för lite fisk, där ligger
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inte problemet då småskaliga fiskare tar upp lite fisk. Det krävs både
registrerad båt och licens, det blir en stor kostnad för detta.
Det är inte tillåtet att ha med sig redskap för att fiska fler arter på
samma tur. Kan därför inte ta olika fiskarter utan att åka in till iland
emellan.
Torksfiskelicens – Måste fiska minst 200 kg torsk/år. I år går torsken
inte in i skärgården. Rune tog upp ca 30-40 förra året, nu 3-4. Det
betyder att får man inte ihop det så får man ingen licens nästa år och
inte heller i framtiden då du inte självklart inte får ihop 200 kr/år.
Regeln beror troligtvis på att fiskens värderas, dock är det stor skillnad
på värde som småskalig som tillgodoser behovet till en restaurang kan
man beräkna 5 port/2 kg torsk. Storskaliga fiskare tar ut mycket
mindre per kg, verksamheterna är helt skilda.
Den tidigare Fiskerimyndigheten var lätt att skapa kontakt med.
Havsmyndigheten är det inte samma sak. De gör inget för att
underlätta för smått, tvärt om, det blir svårare. Havsmyndigheten styrs
av regleringsbrev från regeringen. Det måste göras skillnad på små och
storskaliga fiskare för att råda bot på detta. En del direktiv är EUbeslut, men mycket är inte det. Det är regleringar som kan justeras
direkt.
Säl och skarv – Det är enligt Rune en myt att skarven äter mest
skräpfisk. Det finns inga skräpfiskar, alla arter är en länk i kedjan och
har en funktion. Abborre är huvud fisk för Rune och det är också en
favoritföda till skarvarna. 30 000 skarvar i Stockholms skärgård äter ca
20 ton fisk /dygn. Sälarna är mer osäkert att beräkna födoåtgång, ca 68 kg för att en säl ska överleva. Dock har sälen blivit tam och går in i
vikar ock åar. De plockar lekgäddor i vassen.
Stockholms fiskauktion – 9 november start. Bolagsstämma 5/5 2017.
Det tar ca 1 år att komma igång så alla köpare kan tycka att det är en
fördel. Nu stor tillgång på Gös. Mycket export till holländska köpare. Få
fler fiskare att lämna in till auktionen.
Fiskekvoter - Västkustfiskare får tilldelningar i Östersjön. Ses inte som
ett stort problem. Ingen trålare kvar i Stockholms län. Storfiskare i
fiskdiskar och småskaliga på restaurang.
Alla måste ta med frågan. Ska vi ha kvar småskaligt fiske? Överfiske är
viktig fråga men inte i detta fall. Är det en utdöende arbetsgrupp?
Måste även differentiera vad som kan hanteras inom nationen och inte
EU. Det är viktigt att beskriva hur reglerna försvårar för fiskarens
vardag, Rune arbetar för att detta ska belysas.
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10 Info Exekutivkommittén, Pernilla Nordström (LST)
Tema Lokal service. Film på Youtube om lokala servicelösningar:
https://www.youtube.com/watch?v=2bKee61gUk8
Utveckling av lokala servicelösningar: samordning av olika serviceslag
för att komma på bra lösningar. 180 Mkr i stöd finns att söka. Vård,
skola, omsorg ingår inte i stödet, bidrag beviljas inte för den delen av
projektet om det skulle ingå.
Webbadress till hemsidan för utredningen Sveriges besöksnäring:
http://www.sou.gov.se/besoksnaring/
Angående Länsstyrelsens Serviceprogram kan synpunkter lämnas till
Pernilla Nordström eller Tomas Norberg. Dessa kan lämnas maj ut.
Enkät finns ute angående utredning av pakethantering, ligger ute på
SIKOs hemsida, http://www.siko.org.se/ stor fördel om alla kan
besvara enkäten och komma med synpunkter. Länk direkt till enkät:
https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=e0a38c2b25c695ab42
0c16ef6c86f6af
(Presentation bifogad)
11

Info Nordiska skärgårdssamarbetet, Lars Nyberg (LST)
Rådsmöte i Norrköping 17/5. Seminarium kring landsbygdspolitik.
a. Havsplanering
b. Avfall, Dricksvatten och avlopp. Inriktning avfall, mitten av höst
kommer det anordnas ett seminarium om avfall troligtvis.
c. Bredband
i. Teknik, användning/funktioner,
kompetens/undervisning – seminarium vid årsskiftet.
d. Morgondagens skärgårdskvinnor – Bo att arbeta i skärgården,
kvinnor. Kan man övervinna hinder för att bo kvar eller flytta ut
i skärgården?
e. Bostäder
f.

Betesdrift
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(Bifogad presentation och dagordning till seminariet)
12 Aktuella sjötrafikfrågor (TF)
a. Åsa Tivelius presenterar Richard Borgström, ny sektionschef
b. Andreas Adolfson– Upphandling, godstransport, farligt gods,
Komplexitet (ojämna volymer). Intermodala
livsmedelstransporter och brister i kylkedjan
Status Linje 81 – Ropsten-Tranholmen- Storholmen
c. Marz Weimann – Trafikförändringar 2017-2018
Fokus: Bastrafik enligt RUFS RUFS-trafik, Punktlighet, Utökad
säsong
d. Åsa Tivelius – Kommunikation
6 juni kommunikationsplan. Fokus på Nord/Sydlinjen
Kvällsbåttrafiken har utökats på vissa öar, i samråd med boende.
Nord/Sydlinjen – Sista året som försök. Viktigt att linjen nyttjas så
det ska planeras in i ordinarie verksamhet. Marknadsföring behövs
om det ska bli permanent.
Helaresan-perspektivet är prioriterat i landsbygds och
skärgårdsstrategin.
Ny app – Lansering i slutet av 2017.
Kajinformatörer – Projekt för marknadsföring av Stockholms läns
skärgård.
Biljettförsäljning – Länkar i bilderna. Kan samla allt på resplus Där
finns samordnade resesätt och biljetter kan erhållas för alla reseslag.
(Presentation bifogad)
13 Övriga frågor
Inga övriga frågor
14 Mötet avslutas, Gustav Hemming
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