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Förslag till åtgärder

 Ordinarie och ersättare deltar inte samtidigt?

 Rapport ”bordet runt” startar varje möte?

 Beslutar gällande åtgärd, återkoppling och ansvar vid de 

punkter det behövs?

 Varje kommun inkommer med kontaktperson (med koppling till 

det lokala skärgårdsrådet)

 WS första råd 2019? 

– Agenda för åren

– Arbetsgrupper

– Representanter 

– Stående punkter



Frekvens och deltagande 

 Övervägande bra – Ingen anser att det är dåligt

 Högt deltagande hos svarande – Kan konstateras 

att de som deltar även svarat på enkäten

 Rätt deltagare

 Bra med blandning politiker och tjänstemän



Hur bidrar deltagarna till rådets verksamhet

 Informationsspridning

 Lyfter aktuella frågor för diskussion

 Beredning dagordning

- Få som nämner att de vidareförmedlar och 

undersöker frågor.



Representanter som saknas

 Representanter från Länsstyrelsen

 Miljöorganisationer

 Högsta politiker och tjänstemän från kommuner

 Besöksnäring – Visit Stockholm?

 Sjukvård och trafik (ej båttrafik)

 Skärgårdshandlarna



Önskemål stående punkter

 Miljö

 Turism

 Befolkningsutveckling i kommuner

 Lokala skärgårdsråd/rapport från kommuner

 Skärgårdsstiftelsen

 Service, näringsliv, skola, EU-frågor



Uppföljning och återkoppling

 Varierat – För det mesta bra

 Mer information än uppföljning

 Ibland missas punkter för uppföljning



Koppling andra forum

 Måste tydligare framgå skillnader, syften, 

kopplingar mellan samarbeten

 Mer koppling till lokala skärgårdsråd efterfrågas



Förbättringsmöjligheter

 Uppföljning av viktiga beslut som rör skärgården

 Snabbare återkoppling på frågor som är akuta

 För små möteslokal till antal personer som deltar i möten

 Tid för diskussioner/Luftigare agenda

 Förslag på lösningar 

 Återkoppling/uppföljning

 Tydlighet vad rådets syfte är

 Lyft perspektivet, i dagsläget för detaljerat

 Gemensamma träffar för tjänstemän för att samordna i frågor



Förbättringsmöjligheter

 Minska något på antalet deltagare (Ordinarie och ersättare samtidigt?)

 Någon från Länsstyrelsen i beredningsgruppen för att säkerställa att 

Exekutivkommittén inte dubbeljobbar med Skärgårdsrådet

 Agenda för 2018-2019

 Ta utgångspunkt i landstinget Landsbygd- och skärgårdsstrategi

 Mer delaktighet av Näringen i Skärgården 

 Komplettera med processledning - arbetsgrupper kring specifika frågor

 Studiebesök



Förslag till åtgärd

 Ordinarie och ersättare deltar inte samtidigt?

 Rapport ”bordet runt” startar varje möte?

 Beslutar gällande åtgärd, återkoppling och ansvar vid de 

punkter det behövs?

 Varje kommun inkommer med kontaktperson (med koppling till 

det lokala skärgårdsrådet)?

 WS första råd 2019?

– Agenda för åren

– Arbetsgrupper

– Representanter 

– Stående punkter


