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Avfallshantering 

Upplevs som ett problem på många håll och av olika aktörer i skärgården, ett 

gemensamt grepp efterfrågas. Kommunerna behöver samverka sinsemellan och i 

dialog med företagen, förpackningsinsamlingen behöver involveras. Det 

personliga ansvaret är också en viktig faktor. Skärgårdsstiftelsen ska i samråd med 

Länsstyrelsen återkomma med förslag hur samarbetet kan organiseras med en 

arbetsgrupp samt styrfunktion för parterna på ledningsnivå.  

Hämtning av dagskassor 

Nyttjarna är överlag nöjda med sommarens hämtning av dagskassor från öarna. 

Det dåliga vädret medförde minskad omsättning för många företag. Hämtningen 

2016 kommer att ske på samma vis, möjligen något utökad för det förestående 

sedelbytet. En könskonsekvensanalys har gjorts och visar att hämtningen är till 

större nytta för kvinnor. Förklaringar är att kvinnors företag finns i branscher som 

fakturerar mer sällan än männens, och att kvinnor oftare sköter affärer för äldre 

släktingar. 

Räddningstjänsten 

Alla har rätt till likvärdigt brandskydd, men i skärgården måste det bygga mer på 

lokala insatser. Viktigt att även göra nya skärgårdsbor och sommargäster 

medvetna om detta. Storstockholms brandförsvar har föredömligt genomfört 

lokala informationsmöten i samband med höstens städdagar. En viktig fråga nu 

när de fasta telenäten läggs ner och ersätts av mobilnät, är att ersättnings- 

funktioner finns vid avbrott i mobilnäten. Här har kommunerna en viktig roll. 

Bra skolundervisning i hela skärgården 

Service, bostäder och skola måste till för att bibehålla en arbetande 

skärgårdsbefolkning. Bra skolundervisning har utpekats som en av de mest akuta 

utmaningarna för en levande skärgård. Det är i huvudsak kommunernas fråga och 

KSL kommer därför åter uppvaktas med uppmaning att inrätta en gruppering för 

att samlat hantera denna viktiga fråga.  
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HELCOM-MPA 

Länsstyrelsen har fått anslag för ett fördjupat arbete i området Stora Nassa / 

Svenska Högarna, enligt metoden ekosystembased adaptiv förvaltning. Med hjälp 

av ett brett kunskapsunderlag insamlat på plats ska åtgärder genomföras: 

lokalisera särskilt viktiga marina naturvärden, stärka skyddet av naturvärden där 

besökstrycket är högt, stärka fiskbestånden bl.a. genom utsättning av gädda, samt  

kraftfull, samordnad minkjakt. 

Ö för Ö  

Projektets syfte är att utifrån en helhetssyn stärka lokal service och andra 

utvecklingsfrågor på öarna. Goda idéer ska fångas i lokala dialoger och omsättas i 

konkreta insatser utan mycken byråkrati. 22-23 maj genomförde Länsstyrelsen en 

första välbesökt och produktiv workshop på Utö, 5-6 november följer Nämdö och 

sedan står Möja på tur. Det är viktigt att kommuner och landsting medverkar i 

arbetet, som också bör kopplas till den pågående RUFS-processen. 

Lokala servicecentra 

Länsstyrelsen har genomfört ett idésamarbete om hur bredband kan bidra till nya 

funktioner och synergier för lokal service. Några möjligheter är företagshotell, 

studios, bio, flexibla samlingslokaler och lokala servicepunkter i 

glesbygdsområden, samt välfärdstjänster såsom vårdlokaler anslutna till 

landstingets nät. Fler goda idéer välkomnas! 

Nordiska skärgårdssamarbetet 

Den 23-24/11 genomförs i Åbo ett seminarium om gemensam förvaltning av 

Östersjöns skarvbestånd. För nästa år planeras seminarier för att diskutera och 

utbyta idéer om skolundervisning (februari), lokal service (maj) och bostäder 

(september/oktober). Ett nätverk för lokal livsmedelsförädling har bildats.  

 

Nästa exekutivkommitté äger rum 3 februari.  Ledamöter i kommittén är Gustav 

Hemming och Jens Sjöström, landstinget, för kommunerna Michaela Fletcher, 

Österåker, Monica Pettersson, Värmdö och Meeri Wasberg, Haninge, samt Ulf 

Westerberg, SIKO, Bengt Lyngbäck, Skärgårdstiftelsen, och landshövding Chris 

Heister (ordf) och Lars Nyberg, Länsstyrelsen.  

 

 


