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Enheten för näringslivsutveckling 
Rebecca Berlin 

  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Minnesanteckningar Skärgårdssamarbetes exekutivkommitté 
2019-03-12 

 

Datum: 2019-03-12 

Tid: 10:00-11:45 

Plats:  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Draken   

 

Närvarande Exekutivkommittén:  

Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen 

Christina Larsson, Region Stockholm 

Deshira Flankör, Värmdö kommun   

Harry Bouveng, Nynäshamns kommun  

Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm 

Robert Johansson, Region Stockholm  

Ulf Westerberg, SIKO 

Karina Uddén, Länsstyrelsen  

Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen 

Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, ordförande 

Tomas Norberg, Länsstyrelsen, sammankallande 

Rebecca Berlin, Länsstyrelsen, sekreterare 

 

Frånvarande: 

Bino Drummond, Norrtälje kommun 

Gustav Hemming, Region Stockholm 

Lars Lindgren, Vaxholms kommun 

Meeri Wasberg, Haninge kommun  

Michaela Fletcher, Österåkers kommun   

 

Övriga deltagare: 

Sonny Österman, Region Stockholm 

Åsa Kåryd, Telia 

Jannica Andersson, Telia 
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1. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkänns.  

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 18 december 2018  

Minnesanteckningarna godkänns.  

  

3. Exekutivkommitténs strategiska arbete Loggbok  

Tomas Norberg informerar om att Länsstyrelsen framöver kommer att föra en loggbok, 

som ska biläggas till kallelser och minnesanteckningar. Syftet med loggboken är att 

Exekutivkommitténs deltagare ska ha bättre koll på frågor och problematik som 

diskuterats. 

Framöver kommer det även att vara mindre dragningar och ett ökat fokus på diskussion 

samt att kommunerna ska få utrymme till extra tid, i syfte att lyfta kommunala utmaningar 

och satsningar och således möjliggöra ytterligare samverkan.  

 

4. Mer Digital, Åsa Kåryd och Jannica Andersson Telia informerar, presentation bifogas 

Länsstyrelsen har beviljats 3 miljoner kronor från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att 

arbeta för ökad digital delaktighet tillsammans med Telia, genom deras koncept Mer 

Digital.  

Åsa Kåryd och Jannica Andersson från Telia informerar om hur Telia arbetar för att öka 

digitalisering inom flera områden och har en stor bredd i sitt uppdrag samt om upplägget 

för Mer Digital, ett verktyg för att minska det digitala utanförskapet.  

I det projekt som Länsstyrelsen beviljats medel för är Södertälje, Nynäshamn, Haninge, 

Värmdö, Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Ekerö representerade kommuner och tanken 

är att satsningen ska förstärka det som redan sker i kommunerna. Syftet med projektet är 

att öka kunskapsnivån om digitala verktyg hos seniorer (65+) i ett möte med ungdomar på 

en anordnad utbildning. Telias färdiga koncept Mer Digital har ett material som anpassas 

för respektive kommuns behov. Utbildningarna kommer ske i skärgården eller 

skärgårdsnära miljö i största möjliga mån.  

 

5. Framtidens kommunikationer Information, Sonny Österman Region Stockholm, 

presentation bifogas 

I Region Stockholms budget för år 2019 finns ett uppdrag om att forma framtidens 

skärgårdstrafik med sikte på utveckling till år 2025. Fokus för arbetet under år 2019 är 

sjötrafikens sammantagna behov. Tanken är att arbetet i slutskedet ska ge svar på vad 

Region Stockholm ska satsa på och hur satsningar ska ske inom sjötrafik. Arbetet kommer 

att drivas som flera projekt och kopplingen till landtrafiksystemet ingår. Godstrafikens 

renodlade godsfartyg ingår inte i detta uppdrag. Behovet av resor kommer att vara fokus, 
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exempelvis kommer Region Stockholm att se över om det finns nya reserelationer som kan 

korta restider för resenärerna, där sjötrafiken kan ingå.  

I diskussionen lyfts behov och dialog med boende och näringsidkare. Det är ännu inte klart 

hur samråd med dessa grupper ska ske. Initialt kommer samråd att ske med kommunerna, 

t.ex. genom lokala skärgårdsråd. Även behovet av koppling till innovativa lösningar och 

företag lyfts. Innovativa projekt drivs ihop med KTH och miljökrav ställs, exempelvis på 

förnybart, vid inköp av nya fartyg. Vikten av att koppla arbetet till godsutredningen lyfts 

även.  

 

6. Miljökvalitetsnormerna för vatten Information, Anders Nordborg Länsstyrelsen, 

presentation bifogas 

Anders Nordborg informerar om att miljökvalitetsnormerna för vatten har diskuterats på 

miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Endast 20 procent av våra vatten uppnår 

miljökvalitetsnormerna idag. Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att stödja kommunerna 

i arbetet med miljökvalitetsnormerna.  

Exekutivkommittén beslutar att Mats Wallin och Göran Åström ska bjudas in till nästa 

möte för att informera ytterligare om ämnet. Därefter kan diskussionen fördjupas och 

resonemang kan föras kring hur Exekutivkommittén kan bidra inom området.  

  

7. Avfallsutredning Information och reflektion, Åsa Stenborg Länsstyrelsen  

Inställd informationspunkt.  

 

8. Replipunktslyftet Information, Patrik Cederlöf Länsstyrelsen  

Patrik Cederlöf informerar om arbetet med projektet Replipunktslyftet. För att utveckla 

replipunkterna i vår skärgård krävs att många aktörer samverkar, ett flertal aktörer bär 

ansvar och har intressen. Länsstyrelsens roll i arbetet är att samordna för utveckling.  

En modell över Årsta brygga har tagits fram samt förslag på åtgärder. En vänthall är på 

gång men kopplingen till andra delar, t.ex. informationsskyltar och wifi behöver utredas 

vidare. Ett möte med Region Stockholm är planerat kring skyltar. Även ytterligare möten 

kommer att ske i syfte att reda ut hur vi kan arbeta gemensamt för vidare utveckling. 

Övriga replipunkter där arbete har dragit igång är Stavsnäs och Boda. Projektet löper till 

och med 2020 och ska inkludera samtliga utpekade replipunkter i RUFS 2050. Generellt 

finns en avsaknad av kosmetiska åtgärder vid våra replipunkter, som skapar en 

välkomnande atmosfär.  

I diskussionen poängteras att det är viktigt att reda ut ansvar i arbetet, t.ex. vem driver en 

vänthall. Även vem som ska ta ledning i arbetet diskuteras, många menar att kommunen är 

en viktig aktör i arbetet men det poängteras även att det inte är givet att alla kommuner ser 

sig som ansvariga att ta ledning för utveckling av kommunens replipunkter. Värmdö 

kommun har tagit ledning när det gäller Stavsnäs. Här har mycket planering skett och 

kommunen finansierar stora delar. Deshira Flankör efterfrågar att Region Stockholm och 
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Länsstyrelsen bidrar till att kommunens finansieringslösningar med koppling till bostäder 

ska fungera. 

Vikten av att synkronisera befintliga detaljplaner och utvecklingsplaner för områdena 

diskuteras. Länsstyrelsen kommer att ta med detta i det vidare arbetet.  

 

9. Samtal runt bordet  

Tomas Norberg berättar att han gärna ser mer samtal runt bordet kring aktuella frågor. 

Exekutivkommittén är ett bra forum för att lyfta frågor där behov finns av samverkan 

mellan kommunerna, Länsstyrelsen och Region Stockholm. Det kommer därför att finnas 

en punkt på dagordningen för detta framöver.  

Ulf Westerberg lyfter att SIKO skulle önska en kartläggning över skolskjutsar i 

skärgården. Exekutivkommittén beslutar att lägga kartläggningen som en punkt i 

loggboken och ta upp den till diskussion på kommande möte.  

  

10. Övriga frågor  

• Seminarium rörande bland annat bygglov, strandskydd och vatten  

Arbete pågår, Värmdö kommun och Länsstyrelsen kikar på datum för mötet i 

nuläget.  

• Ny utlysning - Central Baltic 

Christina Larsson informerar om att Central Baltic kommer att gå ut med en femte 

utlysning, 10-15 miljoner euro i projektpengar och brett fokus för 

projektansökningar. Här krävs att samarbete sker med andra länder inom Central 

Baltic, något som behöver undersökas.  

 

11. Planerade möten 2019  

• 12 mars, kl. 10-12   

• 5 juni, kl. 9-11   

• 17 oktober, kl. 10-12   

• 17 december, kl. 10-12 (krockar med möte på Region Stockholm)  

Exekutivkommittén beslutar att byta datum för decembermötet och att 

Länsstyrelsen ska återkomma med ny tid när minnesanteckningar från mötet 

skickas ut. Länsstyrelsens förslag på nytt datum är: 11 december kl. 10-12. 

 

12. Mötet avslutas. 

 


