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Möte med Regionalt Skärgårdsråd
Tid:

2011-05-05 kl. 13.00-16.00

Plats:

Fatburen konferens, Västgötagatan 2

Närvarande:

Se bifogad deltagarlista

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen m.m.
Gustav Andersson hade förhinder idag så Kjell Jansson och Lars Bryntesson avlöser varandra som ordförande för dagens möte.
Kjell Jansson föreslog att punkt 8 på dagordningen skulle behandlas
efter punkt 2. Med den ändringen fastställdes dagordningen.
Kjell Jansson förklarade därmed mötet öppnat.
2. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 10 februari lades med godkännande till handlingarna.
3. Val av presidium
Förslag till presidium hade skickats ut till dagens möte. Rådet beslutade enligt förslaget
att välja Kjell Jansson, Lars Bryntesson och Pia Södergren att ingå i
skärgårdsrådets presidium tillsammans med ordförande Gustav Andersson till och med 2011-12-31.
4. Avrapportering från Exekutivkommittén
Jessica Strid rapporterade följande från Exekutivkommitténs möte den
11 mars 2011 (minnesanteckningarna utsända till Regionala skärgårdsrådet):
Bredband

Länsstyrelsen tar för närvarande fram en bredbandsstrategi för länet. Se
vidare under p. 7.
Betaltjänster
Behandlas under p. 6
Strategi för besöksnäringen
Stockholm Visitors Board ska utreda frågan närmare. Avrapportering
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sker före sommaren.
LOVA/Lokala havsmiljöåtgärder
9 Mkr delades ut 2010 till drygt 20 projekt, varav 9 projekt med 12
tömningsstationer för båtlatrin, 4 projekt båtbottentvättar och flera
insatser inom jordbruk, bl.a. strukturkalkning.
Nordiska ministerrådet
Länsstyrelsen har ett uppdrag att utvärdera samarbetet, framför allt på
ledningsnivå. I styrgruppen ingår Lars Nyberg, Länsstyrelsen, och
Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen.
Nästa möte med Exekutivkommittén är den 10/6.
5. Framtidens hälso- och sjukvård i skärgården
Yvonne Lettermark från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hade bjudits in för att informera om förslaget till Framtidsplan för hälso- och
sjukvården. Planen har varit ute på remiss och ska behandlas av landstingsfullmäktige den 14-15/6.
Synpunkter:
 Intressant med decentralisering av vården samt e-hälsa (inkl. samverkan mellan specialister och husläkare).
 Ansenliga IT-investeringar kommer att behövas.
Presentationen bifogas.
6. Strategi för besöksnäringen
Karin Voltaire, styrelseledamot i Öppen skärgård, presenterade vid
förra mötet med skärgårdsrådet hur den nationella strategin kan användas som utgångspunkt för att arbeta fram strategi för besöksnäringen i Stockholms skärgård.
Karin gjorde en kort avrapportering av arbetet. Processen har två spår:
Det ena är Stockholm Visitors Board/Stockholm stad, som främst vänder sig till utländska turister. Det andra är skärgårdens eget utvecklingsbehov med strategi, mål och utvecklingsområden. De viktigaste
punkterna i arbetet är:





Kunskap
Mål/Vision
Destinationsutveckling
Arbetsformer

Karin presenterade följande förslag till fortsatt process:




Kunskap – genomför studie för ökad kunskap och bra beslutsunderlag
Hantera frågan kring mål/vision och destinationsutveckling utifrån
resultat ovan
Arbetsformer – inled diskussion mellan berörda aktörer om sam-
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verkan, finansiering m.m.
Rådet enades om att uppdra åt presidiet att tillsammans med landshövdingen och Karin Voltaire gå vidare med strategin och avrapportera vid rådets möte i december.
Presentationen bifogas.
7. Hantering av dagskassor i skärgården
Annika Rosing, Länsstyrelsen, informerade om hantering av dagskassor i skärgården. Förra sommaren var ett pilotprojekt som kommer att
fortsätta under sommaren 2011. Den här gången kommer en förhandlad upphandling att göras och det görs tydligt att helikopterhämtning
vill man inte ha. Upphandlingen påbörjas idag.
PTS och Tillväxtverket vill vara med och delfinansiera. Samarbetspartners är förutom PTS och Tillväxtverket även Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och berörda kommuner. En avgift kommer att tas
ut av deltagande företagare.
Förra sommaren var det kort om tid och svårt att nå ut med information.
Företagarna Skärgården tog upp frågan om arbetstillfällen för entreprenörer. Annika Rosing påpekade att värdetransportföretag måste
vara auktoriserade men att t.ex. taxibåtsföretag kan få fler arbetstillfällen.
Länsstyrelsen kommer att utvärdera försöket 2011. PTS och departementet är väl medvetna om problemen.
En lösning av korthanteringen efterfrågades. Frågan hanteras i Exekutivkommittén.
8. Bredbandsstrategi, lägesrapport
Katarina Kämpe från Länsstyrelsen lämnade en lägesrapport från arbetet med bredbandsstrategi.
Katarina berättade hur man tänker arbeta med frågorna och påpekade
att tillgång till bredband är nödvändigt för en attraktiv region.
Det som händer nu är







Analys av läget i länet
Operatörernas planer och problem
Mål för vår region
Internationella jämförelser
Insatsområden – vad är viktigast att åtgärda
Dialog med operatörer, myndigheter, kommuner, organisationer,
landsting och Näringsdepartementet.

Anders Larsson från Länsstyrelsen informerade om möjligheterna att
söka olika former av stöd inom Landsbygdsprogrammet.
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Presentationerna bifogas.
Pia Södergren, SIKO, meddelade att Norrtälje, Österåker, Vaxholm,
Värmdö och Haninge kommuner samt Stockholms läns landsting
(skärgårdsanslaget) har beslutat att medfinansiera en förstudie som är
tänkt att finansieras av Landsbygdsprogrammet. Ansökningarna och
projektbeskrivning hade skickats ut för kännedom till dagens möte. En
styrgrupp har bildats för projektet. Sune Fogelström är projektledare.
9. Rapporter från medlemmar

Öppen Skärgård
Bisse Alm meddelade att i början av januari fick Öppen Skärgård förtroendet att driva projektet ”Öppen skärgård för alla”. Till den 30/6
kommer man att gå igenom och planera för vad som ska göras. Det
handlar bl.a. om kompetensutveckling för alla som kommer i kontakt
med turister. Inbjudan har gått ut till en kväll i tillgänglighetens tecken
på Stockholm Waterfront den 12/5. Sprid gärna vidare. Alla är välkomna. Bisse återkommer om genomförandet.
Norrtälje
Norrtälje skärgårdsråd har möte kommande vecka. Man har löst skolskjutsfrågan för kommande höst. Upphandling av hushållssopor på
öarna pågår.
Haninge
Skärgårdsmöte äger rum den 7/5 på Utö. Arbetet med utbyggnad på
Ornö kommer att följas närmare. Lokala föreningar på plats driver
arbetet.
Nynäshamn
Man ser över förutsättningarna för Torö skola. Risk för nedläggning.
Vaxholm
Färjelinjen på Tynningö har överklagats. Vintern ställde till det för
lokaltrafiken. Problem med sopor på Tynningö kommer upp med jämna mellanrum.
Värmdö
Frågan om status och påverkansmöjlighet för Värmdö skärgårdsråd
har diskuterats. Man är nu överens om processen och hur ärenden ska
upp till kommunstyrelsen och nämnder. Många enskilda frågor, som
t.ex. parkering i Sollenkroka har löst sig. Medborgardialog om att utveckla Stavsnäs. Kommunen köper Skanskas mark och har då större
möjlighet att agera.
SIKO
En förening som inte är med i SIKO men som SIKO samarbetar med –
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum, har bett Nynäshamns kommun och
Länsstyrelsen att göra en konsekvensanalys för friköp av arrendetomter på Öja/Landsort. Föreningen arbetar också med sina bryggor. Man
har gjort en vågklimatutredning för Landsort som kunde genomföras
tack vare ett bra samarbete med bl.a. Stockholms läns landsting, Läns-
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styrelsen, Nynäshamns kommun och föreningar på ön.
I slutet av sommaren kommer det att bli möjligt att ta körkort för terrängfordon på Nämdö. Ett företag kommer ut en lördag-söndag. Intresset är stort och det är öppet för alla.
SIKO har jobbat med en ”svävarutredning” – ett projekt som handlade
om småskalig vintertrafik i Stockholms skärgård. Finansieringen för
den kom från Leader UROSS.
Lars Bryntesson föreslog att olika former av EU-stöd skulle kunna vara
ett tema på ett kommande möte i skärgårdsrådet. Det finns enligt Lars
behov av att uppmuntra projekt. Någon från Leader UROSS och en
processtödsperson skulle kunna bjudas in.
Camilla Strandman och Barbro Nordstedt har haft ett möte med
WÅAB för att se om man skulle kunna använda sig av WÅAB:s upphandlingskompetens för att få en bättre samordnad lösning för skolskjutsar. Svaret var att WÅAB köper in den kompetensen och Sjötrafikberedningen har inte funnit sina former ännu. Barbro meddelade att
skollagen ändras fr.o.m. den 1/7 vad gäller skolskjutsar. Skolskjuts blir
en rättighet och beslut kan överklagas (bifogas). Skolskjutsnätverket
lever vidare och kommer att samlas igen.
WÅAB
Gunnar Friberg meddelade att vintern varit tuff men all sjötrafik har
gått trots allt. Den nya kollektivtrafiklagen från 2012 gäller bara för
trafik på land men tanken är att sjötrafiken ska vara med eftersom det
är samma huvudman för WÅAB och SL.
WÅAB har träffat avtal med Cinderella och Gunnar informerade kort
om vad det innebär.
När det gäller WÅAB och upphandling av sjötrafiken väcktes många
frågor av rådets medlemmar. Staffan Holmberg som sitter i Trafiknämnden påpekade att man är ganska ovetande om vad som pågår
beträffande WÅAB:s verksamhet. Den 24/5 beslutar Trafiknämnden
om hur upphandling av sjötrafiken ska gå till. Slutliga beslutet om
upphandlingar fattas i slutet av 2011. Upphandlingen pågår sedan under 2012. Vivianne Gunnarsson menade att det gäller att agera snabbt
om man vill påverka, eftersom man måste ha tänkt långt om beslutet
ska fattas redan i maj.
SIKO meddelade att man kommer att träffa Beredningen för sjötrafik
den 13/6. SIKO har också försökt påverka genom Skärgårdens trafikkantförening eftersom många privata entreprenörer driver sjötrafik åt
WÅAB.
Inom Öppen skärgård jobbar man för att förlänga säsongen. Det är
avgörande att båtarna går och att det finns tidtabeller med framförhållning.
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På fråga från SIKO meddelade Gunnar Friberg att utvärdering av svävartrafiken gjorts, som visat att den är ett bra komplement som fungerat bra.
Slutsatsen av diskussionen om upphandling av sjötrafiken utmynnade
i följande:
Skärgårdsrådet upplever stor brist på information om den pågående
processen av upphandling av skärgårdstrafiken.
Rådet enades om
att Skärgårdsrådet uppdrar till presidiet att ta kontakt med ordföranden i WÅAB och berörda tjänstemän inför inriktningsbeslutet om
upphandling den 24/5, samt
att framföra önskemål om informationsmöte om ev. förestående förändringar innan avgörande beslut ska fattas.

Tillägg från presidiet:
I efterhand har vi konstaterat att med det underlag vi hade tillgång till
vid mötet blev det ett formellt fel i uttalandet som rådet enades om.
Första att-satsen borde haft följande lydelse:
att Skärgårdsrådet uppdrar till presidiet att ta kontakt med ordföranden i Beredningen för sjötrafik och berörda tjänstemän inför inriktningsbeslutet om upphandling.
10. Kommande rådsmöten
Möten hösten 2011 äger rum tisdagen den 4 oktober kl. 10.00 – 12.30
samt torsdagen den 1 december kl. 10.00 – 12.30. Mötena äger rum i
Stockholmssalen i Landstingshuset.
11. Mötets avslutande
Lars Bryntesson tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat. Han påpekade slutligen att om det är någon fråga man önskar få
upp på dagordningen är man välkommen att mejla till någon i presidiet.

Vid anteckningarna

Barbro Städje
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Deltagarlista
Ledamöter
Pia Södergren
Britt Fogelström
Lennart Rohdin
Kjell Jansson
Peter Olevik Dunder
Tommy Söderblom
Kjell Bjurman
Hans Lindqvist
Gunilla Lauthers

SIKO
SIKO
Trafiknämnden/Folkpartiet
Norrtälje kommun t.o.m. p.7
Haninge kommun
Nynäshamns kommun
Företagarna Skärgården
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Ersättare
Vivianne Gunnarsson
Gunilla Söderqvist
Barbro Nordstedt
Anna Lundin
Anita Johansson
Olle Jansson
Hans W Berglund
Lars Bryntesson
Staffan Holmberg
Gunnar Karlsson
Urban Ryadal
Sven-Erik Hult
Bo Persson
Mats Skoglund

Beredningen för sjötrafik
SIKO
SIKO
SIKO
Trafiknämnden
Norrtälje kommun
Vaxholms kommun
Värmdö kommun fr.o.m. p. 8
Landstingsstyrelsen/Skärgårdsstiftelsen
Företagarna Skärgården
Stockholms stad
Södertälje kommun
Folkpartiet
Vänsterpartiet

Länsstyrelsen:
Jessica Strid
Annika Rosing (p. 6)
Anders Larsson (p. 7)
Katarina Kämpe (p. 7)
Politiska sekreterare, Stockholms läns landsting:
Karin Ernlund
Jonas Lillieberg Eriksson
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering:
Peter Haglund
Susanne Skärlund
Shewen Nysmed
Barbro Städje
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Övriga:
Gunnar Friberg, WÅAB
Bisse Alm, Öppen Skärgård
Karin Voltaire, Öppen Skärgård
Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen

