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NORDISKA SKÄRGÅRDSSAMARBETET  RÅDSMÖTESPROTOKOLL 
Uppsala slott,    
4 april 2018 Kl.9.00- 16.00 
 
Presidium:  Göran Enander, rådets ordförande 
  Annastina Sarlin, samarbetschef 
  Christian Pleijel, styrelsens ordförande  
DAGORDNING 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Enander öppnade mötet kl. 09:50 och hälsade alla välkomna till Uppsala. 
 
§ 2 Mötets beslutsförhet – namnupprop (Bilaga 1) 
Slutlig kallelse till mötet skall enligt stadgarna sändas ut minst två veckor före mötet, vilket skedde via e-
post den 21 mars.  
 

SAMARBETSRÅDET ORDINARIE LEDAMOT PERSONLIG ERSÄTTARE 
Länsstyrelsen i Stockholms län Sven-Erik Österberg  NN 
 Ulrika Geber x  NN 
Stockholms läns landsting                Gustav Hemming       Michaela Haga x                                                    

Harry Bouveng x  Marie Bladholm 
  Mikael Lindström         Robert Johansson           
Länsstyrelsen i Uppsala län Göran Enander x  Johan von Knorring 
Regionförbundet Sörmland Catharina Fredriksson   Magnus Leivik x 
Region Östergötland Julie Tran   Martin Tollen 
Ålands landskapsregering Mikael Lindholm  Inger Nygård 

           Skärgårdskommunerna, Åland Madelene Ahlgren-  Jan-Peter Kullberg 
 Fagerström      
 Kennet Lundström     Kaj Törnroos                 
 Andreas Johansson  John Wrede  
Egentliga Finlands Förbund              Kari Häkämies    Tarja Nuotio   
 Stefan Wallin      Tarja Rinne   
 Benjamin Donner x  Sven Ivars   
 Tommy Björkskog   Tiina Rinne-Kylänpää     
Egentliga Finlands NTM-central      Kari Ranta-Aho x     Seppo Jaakonmäki 
Nylands förbund Thomas Blomqvist     Jaakko Jalonen 
Nylands NTM-central                        Maria Konsin-Palva x   Mikaela Ahlman  
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SAMARBETSSTYRELSEN 
Länsstyrelsen i Stockholms 
län      Anna Hedberg x  Ulrika Geber 
Region Stockholm  Christina Larsson x  Rebecca Berlin 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms 
län   Ulrika Palmblad x Anna Waxin x 
Länsstyrelsen i Uppsala län Kristina Jansson x Maria Axelsson 
Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg         NN 
Region Östergötland  Carl Hamilton x Anna Jacobson  
Ålands skärgårdskommuner Christian Pleijel x    Gun-Mari Lindholm 
Egentliga Finlands Förbund    Sami Heinonen x Sonja Palhus 
Ålands landskapsregering Kristian Packalén Susanne Olofsson 
Egentliga Finlands Närings- 
trafik- och miljöcentral Kari Ranta-Aho x Seppo Jaakonmäki 
Nylands Förbund  Per-Stefan Nyholm x Juha Eskelinen 
Nylands Närings-, trafik- och  
miljöcentral  Maria Konsin-Palva x Mikaela Ahlman 
Kymmenedalens Förbund Petri Tolmunen x Mia Hämäläinen 
 
 
SEKRETARIATET  Annastina Sarlin x 

 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
 Föredragningslistan godkändes. 

§ 4 Val av två protokolljusterare 
 Till protokolljusterare valdes Christina Larsson och Per-Stefan Nyholm. 
§ 5 Godkännande av protokollet från rådsmötet 2018 (Bilaga 2) 
 Föregående rådsmötesprotokoll godkändes. 

§ 6    Fastställande av verksamhetsberättelse, balansbok och revisionsberättelse för verksamhetsåret 
2018 (Bilaga 3–5).   
Samtliga bilagor presenterades för rådsledamöterna. Rådet fastställde verksamhetsberättelsen, bokslutet 
och revisionsberättelsen.  

§ 7 Beviljandet av ansvarsfrihet för samarbetsstyrelsen och samarbetschefen 
Styrelseledamöter som är även rådsmedlemmar ( K.Ranta-aho, M.Konsin-Palva) deltog inte beslutet. 
Beslut: Rådet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och samarbetschefen.   
§ 8  Fastställande av ledamöter och suppleanter i samarbetsstyrelsen 2019 (Bilaga 6) 
Stockholms skärgårdsstiftelse önskade en representant i rådet och Anna Waxin som förslag. Föreslogs att 
representanternas funktion och titel skall bifogas i förteckningen av rådsmedlemmar. 
Beslut: ledamöter och suppleanter för samarbetsstyrelsen godkändes och Anna Waxin valdes in som 
rådsmedlem. Magnus Leivik är Regionförbundet Sörmlands suppleant i rådet. (saknades i 
möteshandlingarna). 
§ 9 Val av ordförande och vice ordförande för samarbetsstyrelsen  
Konstaterades att denna paragraf inte är aktuell och sittande ordförande och styrelsemedlemmar 
fortsätter. 
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§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2019 (Bilaga 7–8) 
Verksamhetsplanen och budgeten presenterades. Tyngdpunkten på årets verksamhet är att presentera NSS 
projektresultat, cirkulera utställningen ” Hemma i skärgården”, förbättra synligheten genom en ny hemsida, 
mer aktivt ta del i regionala sammanträden och möten.  
Beslut: Verksamhetsplanen och budgeten godkändes. 
Reflektioner och tema som diskuterades under verksamhetsplanen: 

• Förutsättningar för företag: projekt och verksamhet som stöder affärsutveckling, rådgivning. 
Uppsala en av världens 4 bästa inkubator. Invitera sakkunniga till NSS styrelsemöten. 

• I Stockholms regionen saknas ett forum för företag och entreprenörer. 
• Ekologisk och social hållbarhet skapas genom ekonomisk hållbarhet, hur dessa dimensioner möter 

varandra, konkret. Sprida hållbara lösningar t.ex. inom besöksnäringen, byggnadsbranschen.  
• Var går gränsen för hållbar utveckling i skärgården? Kort säsong med mycket besökare som kan 

orsaka stress, utveckla aktivt en längre besökssäsong och trygga företagens utkomst. Delvis genom  
att erbjuda kvalitativa produkter och tjänster med rätt prissättning. 

• Hållbarhetsperspektiv på öar, vatten och avlopp. Hur mycket besökare klarar en ö av? 
• Målgruppen personer som inte har haft möjlighet att besöka områden. Skapa en guide och 

information för grupper, pedagogisk information.  
• Ö för ö konceptet har identifierat och sammanfattat de stora aktuella frågorna- Kan användas som 

grundmaterial 
• Ett förslag till rådet framfördes för NSS målsättning, som kommer att vidare diskuteras då NSS 

strategi bearbetas:  
1 Bygga ut nätverket mot kommuner och intresseorganisationer (t ex SRF, SIKO 
skärgårdsdelegationen, skärgårdsnämnden, Företagsam Skärgård, FÖSS, Stockholms 
skärgårdsråd) samt media ( t ex tidskriften Skärgård, Vi skärgårdsbor, Skärgården, 
intresseorganisationernas hemsidor)  
2 Arbeta vidare med de frågor som vi med viss framgång startat upp: bostäder, 
inflyttning/migration, skolor, VA. Utveckla en A-B-C-D-strategi för var och an dessa 
3 Vara beredda att börja arbeta med två nya frågor om det öppnar sig goda möjligheter: 
småskaliga avlopp och lokal energiproduktion (EU:s nya program). 

• Däremot föreslogs att följande inriktningar inte skulle involvera NSS: 
 1 Arbeta direkt mot näringsliv/företag (men indirekt t ex VA) 

2 Skala upp Östersjö/havsproblematiken (finns andra aktörer. Vi gör vårt seminarium men 
utvärderar sedan resultatet) 
3 Jobba med fastighetsfrågan (länsstyrelse-fråga) 

• I Kymmenedalen är utvecklandet av 5G en central fråga. Petri Tolmunen  samarbetar med 
näringslivsutvecklare. 

• NSS roll och mandat gällande frågor som berör kommuner, t.ex. skolor, sophanteringen. 
• Intresseorganisationer är splittrade, har NSS förenande funktion? 
• Nordiskt samarbete har en styrka och potential som bör nyttjas och utvecklas mer, 

hållbarhetsfrågor, besöksnäringen m.m. 
• Finland har strax en ny regering, vilka riktlinjer Finlands skärgårdsdelegation kommer att har är 

oklart 
• Rådet och styrelsen har ett moraliskt ansvar för NSS verksamhet. 
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§ 11 Uppdatering av Nordiska skärgårdssamarbetets stadgar (Bilaga 9) 
Omformulering av stadgarna  presenterades och motiverades med att skapa en mer flexibel stadga (antalet 
medlemmar i rådet) 
Beslut: rådet godkände omformuleringarna i stadgarna. 
§ 12 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 
§ 13 Tid för rådsmötet 2020 samt val av samarbetsrådets presidium 2020. 
För att involvera de myndigheter och regioner som är nyligen invalda i NSS verksamhet föreslogs Ålands 
landskapsregering och Region Sörmland samt Kymmenedalens förbund som kommande presidium. 
Beslut: Ålands landskapsregering är värd för rådsmötet 2020, Region Sörmland 2021 och Kymmenedalens 
förbund 2021. Datum för rådsmötet 2020 kontrolleras av ÅLR och meddelas snarast åt råds- och 
styrelsemedlemmarna.  
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande tackade mötesdeltagare för ett givande mötet och avslutade mötet kl. 14.30 
 

 

 

 

______________________________  ________________________________ 

Göran Enander, ordförande   Annastina Sarlin, sekreterare 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Christina Larsson, protokolljusterare  Per-Stefan Nyholm, protokolljusterare 


