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Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande

C m Ekelund, ordförande

M Christina Funhammar

S Mats Larsson

resentanter föreni

Marianne Österman, Örsö

Ville Öhman, Husarö-Särsö-Finnhamn

Lotta u I

Edö

Thomas MSIF

Nilas Österman, Husarö

Michael Vinell, Finnham

Silvmark

närvarande Funktion

Alexandra Rein I

Thenstedt I

Linus Pettersson usterö,

Gösta Översi sekreterare

køzjmnWJusterandes signaturer Utdragsbestyrkande
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SGR§1

Mötets öppnande och val av justerare

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet utser Nilas Österman till justerare.

Sammanfattning

Ordföranden föreslår att Nilas Österman utses till justerare.

(1!) :W
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkantg

'
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SGR § 2

Fastställande av dagordning

Skärgårdsrådets beslut

Dagordningen fastställs med tillägg under Övrigafiügør.

Sammanfattning

Dagordningen fastställs med tillägg under Öm'gafâgon

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkandf
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SGR§3

Godkännande av föregående minnesanteckningar

Skärgårdsrådets beslut

Minnesanteckningar daterade 2019-05-10 godkändes.

Sammanfattning

Godkännande av föregående minnesanteckningar daterat 2019-05-10.

?L A
_.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkand? W
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SGR§4

Återkoppling på föregående möte

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet beslutar att notera informationen

Sammanfattning

Gösta Bergman återkopplar från föregående möte, information från replipunktslyftet samt

vem på kommunen man kan ta kontakt med gällande stöd i att hitta och söka olika

bidrag.

Ordförande Joakim Ekelund inleder med en presentationsrunda. Däribland presentation av de

inbjudna gästerna, Alexandxa, Fanny och Linus som representanter för unga vuxnas

perspektiv om att leva och verka i skärgården.

74,39
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande M
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SGR§5

Tema: Ung i skärgården

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet beslutar att Gösta Bergman ska sammanställa den workshop som genomfördes
under mötet. Vidare beslutas att Gösta Bergman ska informera och skicka ut resultatet av

workshopen till Skärgårdsrådet samt berörda inom kommunen. Vidare påpekade

Skärgårdsrådet Vikten av att informationen som framkom av workshopen ska tas med i arbetet

med det tematiska tillägget för kust och skärgård.

Sammanfattning

Gösta Bergman presenterar upplägget med workshopen med temat - Ung i skärgården. De
närvarande under mötet delades in i tre grupper och tilldelades en matris där

gruppen kan anteckna och redogöra för deras diskussioner. Diskussionen ordnades

utefter tre frågeställningar. Workshopen syftar till att identifiera de hinder som fmns
för unga att bosätta sig, leva och verka i skärgården. Den andra frågeställningen

syftar till att hitta lösningar till det hinder som identiñerades. Den sista

frågeställningen syftar till att lyfta det faktorer som idag fungerar bra och som kan

uppfattas som positiva faktorer i diskussionen om ungas möjligheter att bo, verka

och leva i skärgården.

Efter diskussionerna i smågrupperna mötes alla i helgrupp för att lyfta och diskutera det som
smågrupperna hade kommit fram till. Större delen av diskussionen som fördes i

helgrupp kom att handla om de hinder som hade identifierats gällande ungas

möjlighet att bo, verka och leva i skärgården. Bostäder lyftes som en Viktig aspekt

och då specifikt bristen på hyresrätter, bostäder som de unga har råd med. Fler

bostäder skulle locka fler att bosätta sig i skärgården. Det poängterades att det är

bostäder för de fastboende som saknas och inte för sommargäster.

Vidare pekades transporter och kommunikationer ut som viktiga faktorer för att locka unga

att bo, leva och verka i skärgården. Diskussionen som fördes var att det inte endast

gäller transporter för pendling till jobb och skola utan även till umgänge,

fritidssysslor osv. Det är Viktigt att de kommunikationer som finns möjliggör för

unga att ha ett rikt socialt umgänge och större möjlighet för fritidsaktiviteter efter

skola och jobb. Vidare påpekades deti diskussionen att möjligheter till jobb finns i

skärgården och att möjligheten att jobba på distans skapar större möjlighet för unga
att leva, verka och bo i skärgården. Det lyftes dock att bristen på en nyanserad

arbetsmarknad kan ses som något negativt och som ett hinder för unga att bosätta

sig i skärgården.

7% 26“A ,

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
ábâå/
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Diskussionen fortsatte med en redogörelse över vad grupperna diskuterade gällande hur dessa

hinder kan hanteras, vilka aktörer som är centrala i att arbeta bort de hinder som
identiñerats. En central aspekt som lyftes under denna punkt var Vikten av

marknadsföring. Att Visa på möjligheten att starta företag och att bo i skärgården.

Här identiñerades skolan som en viktig aktör i att sprida kunskap om livet ute i

skärgården. Sänkt skatt för de fastboende i skärgårdens lyftes också som en Viktig

faktor för att locka unga att bo, verka och leva i skärgården.

Diskussionen avslutades med att grupperna lyfte de faktorer som de anser fungerar bra idag

och som möjligtvis stödjer ungas möjlighet att bo, verka och leva i skärgården. Bland

de faktorer som lyftes var bland annat, kommunikationer, föreningslivet, läkarbåten,

hemtjänst, über utbyggnad och de möjligheter som finns idag att arbeta på distans.

Det framkom dock att det som ansågs fungera 'bra inte betydde att det fungerar bra i

samtliga delar av skärgården.

%.ø /
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande W
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SGR§6

Frågor från nämnder och förvaltningar

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet beslutar att Gösta Bergman ska skicka ut sammanställningen av den tidiga

dialogen som fördes inom ramen för det tematiska tillägget kust och skärgård.

Sammanfattning

Sko/kautxpå Uusierá' - buxytrøyCZ/é (mg 00/9 tnygkmbetm)

Gösta Bergman informerar om den upphandling som har skett gällande tillsättande av buss
istället för taxi på Ljusterö för skolskjuts. Meningen är att det i mån av plats så ska även denna
buss kunna transportera andra personer än just skolbarn. Mer information finns på
kommunens hemsida samt uppsatt på olika platser på Ljusterö.

Det tematzbéa til/ägget, kust 06/7 skärgård (strategiskaplaneringsenbeten)

Gösta Bergman informerar rådet om statusen på det 'tematiska tillägget för kust och skärgård.

Den tidiga dialogen är nu avslutad och ett arbete pågår att sammanställa resultatet. En snabb
redogörelse över Vilken typ av synpunkter som inkom under den tidiga dialogen redogjordes

för. Skärgårdsrådet efterfrågade sammanställningen av samtliga synpunkter.

% 2”

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

19E;

/
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SGR§7

Remisser

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet beslutar. att notera informationen.

Sammanfattning

Inga remisser har inkommit.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande W
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SGR § 8

Information från öarna

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet beslutar att Joakim ska efterfråga den krisplan som kommunens
säkerhetsstrategi har tagit fram eller information om den krishanteringsplan som kommer att

ta fram.

Sammanfattning

Edö Jeanette Jamison informerar om att arbetet med att

renovera ångbryggan är på gång, den kommer
troligen vara avstängd under vinterhalvåret.

Finnhamn/Nässlingen Michael Vinell informerar att han har fått 0k från
4

jordbruksverket som sista instans gällande

liderprojektet. Liderprojektet syftar till att öka

aktivitetsmöjligheterna för det rörliga friluftslivet.

Ljusterö John Silvmark informerar om att den gamla ICA-
affären ska omvandlas till bostadsrätter och Vidare

att kommunen har införskaffat en fastighet i

Linanäs. De boende runt om hoppas på att något

bra kommer att ske på denna fastighet (den av

kommunen införskaffad).

Ingmarsö Lotta Ljungberg informerar om att invigningen av

sopgården på Ingmarsö har skjutits fram, bland

annat på grund av en ny chef på Roslagsvatten samt
avtal med markägaren mm. Sopgården kommer när

den aktiveras kunna hantera olika typer av

fraktioner.

Örsö Marianne Österman har inget att rapportera.

Husarö Nilas Österman informerar om arbetet med
servicehuset och brandboden. Senast maj 2020

“J

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

8%
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kommer dessa att stå klara enligt Nilas. Vidare

efterfrågar han återkoppling gällande krishantering

efter stormen Alfrida. Joakim Ekelund svarar att det

finns en krishanteringsplan, och att det har förts en

diskussion på kommunen om krishantering efter

Alfrida. Bland annat har det diskuterats generatorer,

samlingspunkter med grundläggande service osv.

Vidare informerade Joakim om Eons arbete med att

se över prioriterade område för förbättringar

gällande elnätet. Joakim har inte sett utredningen

eller krishanteringsplanen. Det är något han efter

rådets möte ska titta närmre på.

?4“
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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SGR§9

Övriga frågor

Skärgårdsrådets beslut

Skärgårdsrådet beslutar att Gösta hör sig runt på kommunen gällande nedskärningen av

personal på brandstationen på Ljusterö. Vidare ska Gösta inför nästa möte tillförskaffa sig

information om statusen på pendelbåtsutredning. Gösta Bergman får även i uppdrag att höra

med Roslagsvatteri ang. vem som ansvarar för den nya upphandlingen av sopehtreprenad.

Sammanfattning

0 Var låg det kommunala beslutet gällande nedskärning av brandförsvaret på Ljusterö?

Idag är stationen bemannad med en person.

0 Finns det behov av ett till möte i höst? Det fördes en diskussion om det i så fall skulle

handla om avfall och att det inte nödvändigtvis behövde innefatta alla i skärgårdsrådet

utan endast de som är intresserade. I sådant fall önskas ett möte med den person på

kommunen som arbetar med upphandlingen av den nya sopentreprenören.

:ff/Ez”
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande M
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SGR§I0

Beslut och summering, -"att-göra-Iista”, -”Iångbänks-frågor”

Beslutspunkter

0
I

Sammanställningen av WS ska skickas till skärgårdsrådet och berörda inom
kommunen samt arbetas in i det tematiska tillägget - Gösta

0 Sammanställningen av de inkomna synpunkterna under den tidiga dialogen ska delges

till skärgårdsrådet - Gösta

0 Krishanteringsplanen (om gjord) ska delges eller informeras om till skärgårdsrådet -

Joakim

0 Var togs beslutet om att sänka bemanningen på brandstationen på Ljusterö - Gösta

0 Status med pendelbåtsutredningen - Gösta

0 Leta rätt på individen som arbetar med upphandlingen för den nya sopentreprenaden
- Gösta

0 Kopparledningar, fysiskt borttagande av dem -Joakim

M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

V W


