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Möte med Regionalt Skärgårdsråd
Datum

2016-08-25

Tid

10.00–13.00

Plats

Landstingshuset, Stockholmssalen
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Inledning. Presentation av deltagare (Gustav Hemming)

Ordföranden Gustav Hemming förklarade mötet öppnat.
David Schubert presenterade sig.
Presentationsrunda från deltagarna.
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RUFS information (Maja Berggren)

Det händer inte så mycket nu för TRF väntar på remissvaren. Det finns
fortfarande tid att yttra sig om man vill, 30 september 2016 är sista dagen.
Läs mer på: http://rufs.se/
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Rapport från Exekutiv kommittén (Lars Nyberg)

Kulturarbetet
Idag finns: Studieförbund, musikskola, kulturskola, bibliotek, bio, bokbåt med
författarbesök, soppteater, Young Baltic Narratives.
56 % av befolkningen i skärgården är ensamföretagare.
Stockholm Archipelago har tillsatts för att öka attraktiviteten i skärgården.
Kommentarer:
Kultur i skärgården och hur man arbetar med kulturarbete i skärgården
återkommer vi till.
Insatserna ska stötta och hjälpa varandra.
Ö för Ö var på Möja maj 2016, kommer till Svartsö Ingmarsö 13-14 okt 2016 och
till Ornö våren 2017.
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Finansiering av projekt
Central Baltic finansierar projekt med 75 %, det är svårt att hitta finansiering för
de sista 25 % som man behöver för att kunna starta sina projekt. Det är
krångligt att söka pengar på grund av att alla har olika ansökningssätt och man
måste söka på många olika ställen för små summor pengar.
En arbetsgrupp är tillsatt för att titta på om det går att underlätta
medfinansiering. De ska titta på:
 Hur kan man skapa överblick bland olika bestämmelser?
 Kan man förenkla processen?
Kommentar:
En skärgårdskontaktperson i varje kommun är på gång, en
tjänstemannakontakt finns utsedd och dessa är även inbjudna till mötet. Hur
man ska arbeta tillsammans återkommer vi till.
Skärgårdens framtid
Skärgårdens framtid ska vara en långsiktig hållbar utveckling.
Viktiga utmaningar för skärgårdens utveckling:
 Besöksnäringen
 Kulturverksamheten, kulturmiljö
 Roller och ansvar
 Vinster och kostnader
Prioriterat av exekutivkommittén:
 Skydd av rovfiskbestånden
 lokalt tillgänglig offentlig och kommersiell service
 tillgång till bra skolundervisning i hela skärgården
 permanentbostäder i rimliga kostnadslägen
 mer företagande i besöksnäring
 ett levande odlingslandskap
Post och paket
Det har gjorts en utredning av posten i skärgården och man kom fram till att det
är väldigt olika mellan öarna, men generellt kan man säga att posten fungerar
ganska bra. Paket är problematiskt, man kan behöva åka 5 mil för att hämta
dem. Samarbetet behöver samordnas via PTS och Posten.
Presentationen bifogas.
Kommentarer:
Fiske skulle kunna bli ett tema till ett framtida skärgårdsråd.
Postfrågan måste diskuteras vidare.
Effektiva kommunikationen hanteras inte av exekutivkommittén.
Strandskydd: Länsstyrelsen skulle kunna vara mera flexibla när det gäller
näringsidkare och företag.
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Rapport från Nordiska skärgårdsrådet (Lars Nyberg)

Deltagande länder var Sverige, Åland och Finland.
Ett fåtal aktuella teman där samarbetet kan göra skillnad:




Ekologisk hållbarhet, bra miljö över och under ytan
Social hållbarhet, service, skola, kultur och bostäder
Ekonomisk hållbarhet, företagande, bofasta, öppet landskap

Lokal service; seminarium 12/5 2016
Tillgängligheten och utbudet av både offentlig och kommersiell service i
skärgårdsområden.
Läs mer på: www.skargardssamarbetet.org
Presentationen bifogas.
Kommentarer:
Framtidens skärgårdsskola med fjärrundervisning och distansundervisning
diskuterades: Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som
bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren
befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker. Distansundervisningen gör
det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet.
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Landsbygds- och skärgårdsstrategi (inkl. presentation Kerstin Olanders
arbete med skärgården (David Schubert/Maja Berggren/Kerstin Olander)

Kerstin Olander presenterade sig och sitt tidigare arbete.
David, Maja och Kerstin tar fram en projektplan för arbetet med Landsbygdsoch skärgårdsstrategin. En workshop kommer att hållas nästa möte för att ta in
synpunkter på detta. Den är naturligtvis kopplad till RUFS 2050. Färdig
antagen strategi ska vara klar hösten 2017.
TRF kommer att se över kriterier för kärnöar och replipunkter.
Presentationen bifogas.
Kommentarer:
Nyetablering är svårt. Bryggor och strandskydd diskuterades.
Ambitionen borde vara att få en Landsbygds- och skärgårdsstrategi försöker
hitta en gemensam strategisk bild trots att det finns många dokument på detta
ämne.
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Aktuella Sjötrafikfrågor (Trafikförvaltningen; Amanda Svensson, Åsa
Tivelius, Marc Weimann)

Skärgårdstrafiken har en ökning med 11 % under juli 2016. Pendelbåtstrafiken
ökar med 42 %
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Nya huvudleverantörer:
TRSM
UTÖ Rederi AB
Blidösundsbolaget
Ekerölinjen 89 (Ekerö-Stockholm) är en ny linje. 160 personer åkte första
dagen.
Ett isgående skärgårdsfartyg, NB 550, är under upphandling idag.
En enhetlig lösning för bryggor och tidtabeller, information och skyltning måste
tas fram. Andra sätt att leta information måste också prioriteras, till exempel
fungerande mobilapp mm. Privat linjetrafik i tidtabeller är önskvärt då man
tappar information när olika bolag har olika tidtabeller. Hemsidan bör kopplas
till SL och andra bolag. Detta är ett pågående arbete i samråd med bryggägarna.
En miljösatsning finns för övergång till drift med förnybara drivmedel.
Godsturen över sommaren till Nämdö ska följas upp.
Presentationen bifogas.
Kommentarer:
Iskjolar diskuterades, finns i Finland.
Information för resenärer diskuterades och hur man ska kunna anpassa den till
hur resenärerna letar information idag.
Man ska även ta hänsyn till turister och hur de ska kunna få den information de
behöver.
Ta direktkontakt med Trafikförvaltningen om ni har specifika frågor.
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Övriga frågor

Samspelet mellan Regionala Skärgårdsrådet, Exekutivkommittén och
kommunanställda på tjänstemannanivå ska utvecklas. Ett närmare samarbete
ger större genomförandekraft.
8 Mötet avslutas (Gustav Hemming)
Mötet avslutades.

