MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2019-02-13
Tid: KL 14.00–16.30
Plats: Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Närvarande:

Skärgårdsföretagarna

Daniel Eriksson (ers)

SIKO

Urban Gunnarsson (ers)

Skärgårdshandlarna

Agnetha Gustafsson (ers)

Blidö-Frötuna skärgårdsförening

Aina Öman

Rådmansö-Frötuna företagarförening

AnnGret Andersson

Löparö

Bosse Gesslein

Gräskö

Malin Lenke (ers)

Stomnarö

Claes-Håkan Jansson,

Tjockö

Per Ericson

Arholma

Sture Forsberg

Norröra

Axianne Gerdman,

Norrtälje Kommun (Ordförande)

Lotta Lindblad Söderman

Norrtälje Kommun

Anders Olander

Norrtälje Kommun

Olle Jansson

Norrtälje Kommun (Sekreterare)

Torkel Andersson

Förhinder för representanter för Högmarsö, Söderöra, Fejan, St Enskär och Yxlan-Blidö.
Inbjudna: Robert Beronius, kommunalråd (L), Christer Bergh Stf räddningschef, Rasmus
Lundholm Bredbandssamordnare, Fredrik Johansson Exploateringsingenjör, Ola Andersson
Säkerhetsstrateg.

1 § Öppnande
Ordförande Lotta Lindblad Söderman (m) presenterade sig själv och hälsade alla välkomna och
öppnade mötet.
2 § Föregående minnesanteckningar
Skärgårdsrådet beslutar lägga föregående minnesanteckningar till handlingarna, återkoppling på
vissa frågor sker under mötet
3 § Former och innehåll för skärgårdsrådet.
Arbetsordning daterad 2016 skickades ut i samband med kallelsen. Denna skall nu ses över.
Representativitet och kommunikationsansvar är områden som kan komma att förändras
4 § Behov av kommunikationsstruktur för skärgårdsfrågor
Förslag finns om att införa en ”lotsfunktion”, d.v.s. en tjänsteperson som dels supportar
skärgårdsrådens möten men även är kontaktperson för frågor som väcks bland skärgårdens
befolkning och som kanaliseras via skärgårdsrådets ledamöter. Hur och vad som ska
kommuniceras ska också klargöras liksom vikten av snabb återkoppling om möjligt.
5 § Lägesrapport Program och handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsutveckling.
Det av fullmäktige antagna Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet skall enligt
fullmäktiges beslut följas upp genom att en handlingsplan tas fram och beslutas av
kommunfullmäktige. Eventuellt kan en handlingsplan vara framme för politiskt beslut i
kommunfullmäktige innan sommaren. En del av de åtgärder som utvecklingsprogrammet föreslår
har dock redan börjat genomföras.
Det finns tankar på att samla företrädare för lokala utvecklingsgrupper till ett s.k.
landsbygdsforum (såväl från skärgården som från fastlandet). Detta ska inspirera, uppmärksamma
och kraftsamla kring viktiga villkorsfrågor för landsbygd och skärgård. Landsbygdforum skall
även enligt planerna utse ett landsbygdsråd som blir de lokala utvecklingsgruppernas företrädare i
strategiska landsbygdsfrågor. Detta gäller ej skärgården som har sitt skärgårdsråd. Mer
information om detta skickas ut när det kommit längre med att konkretisera och förbereda.
6 § Mötesagenda 2019
Tidigare utskickat förslag på mötestider fastställdes; 16/5, 12/9 och 14/11, starttid kl 14.00.
7 § Om skolskjutsar i skärgården
Malin Lenke redogjorde bakgrund för den resesituation som två högstadiebarn från Gräskö och
lilla Gräskö hamnat i med betydligt längre restider än acceptabelt minst två dagar i veckan. Många
ingredienser; tider för skolstart och skolslut, busstider och båttrafikens tider och där samordningen
mellan alla parter hittills inte lyckats åstadkomma goda lösningar.
Beslut kring skolskjutsar sker enligt fastställd delegationsordning. Föräldrarna har lämnat förslag
som avslagits. Skärgårdsrådet konstaterar vikten av att det finns en god vilja hos inblandade
aktörer för att lösa den här typen av fråga som ytterst handlar om levnadsvillkor för att attrahera
inflyttning eller för att behålla yngre familjer med barn som valt att satsa på ett ö-boende.
Robert Beronius utlovade en översyn över de politiska riktlinjerna för skolskjutsar.

8 § Erfarenheter, upplevelser och läget - stormen Alfrida
Svar på frågor kring Alfrida har tidigare skickats ut i samband med kallelsen till mötet.
Christer Bergh från Räddningstjänsten redogjorde ytterligare för händelseförloppet och gav
exempel på en rad åtgärder som verkställdes. Som mest var 28 000 abonnenter utan el. 300
trygghetslarm slogs ut. Strömavbrotten medverkade också till att både bredbandsteknik och
telefonsystem slogs ur. En viktig fråga blev hur man informerar boende när data och el är
utslaget. Det man gjorde från räddningstjänstens sida t.ex. var att dela ut flygblad.

Räddningstjänsten har startat upp en intern utvärdering/uppföljning. För framtiden kommer
man att diskutera mer fasta trygghetspunkter. Stormen blev även en tankeväckare för
Vattenfall.
Sen kan man konstatera att de krav som finns kring reservel via batteri på sändare och
mobilmaster inte räcker vid en sådan nödsituation som Alfrida orsakade. Vikten av att det
finns resurslistor togs upp.
Det ställdes frågor kring om det finns möjligheter till ”fast” reservkraft på kommunens
pumpstationer och kommunens representanter återkommer med svar.
Det pågår både nationellt, regionalt och kommunalt förberedelser för att öka krisberedskapen
för invånarna. Alfridas framfart har aktualiserat behovet av ytterligare stärkt samverkan. Det
planeras bl.a. för möten runt om i kommunen med Vattenfall och operatörer.
Kommunen äger en skogsfastighet på Tjockö. Inventering pågår och information om tidsplan
lämnas ut när sådan finns. På frågan om det finns kommunala bidrag för transporter av virke
är svaret nej
9 § Bredbandsutbyggnaden
Bredbandssamordnare Rasmus Lundholm redogjorde för läget och kommande års utveckling.
Under 2019 är det budgeterat för ca 8000 nya anslutningar i kommunen, dock fortfarande i
områden som av marknadsaktörer bedöms som lönsamma.
Beträffande utfasningen av ADSL och kopparnätet. Telia håller på med en översyn. Hur läget ser
ut i Norrtälje är för närvarande oklart.
Planen är att merparten av de hushåll som tappar ADSL och telefoni via kopparnätet ska erbjudas
mobila lösningar. Om man ej har Telia som operatör kommer man att anmodas att kontakta sin
operatör.
Telia testar ett projekt med en mix av olika tekniska lösningar i vissa Norrlandsregioner. Detta
bedöms även kunna bli aktuellt i glesa områden i Norrtälje. Dock tidigast år 2020.
När ny information finns kommer det att skickas ut till skärgårdsrådet.
10 § Korta ö-rapporter
Stomnarö
Besvärliga isar. Problem med toaletterna i Spillersboda. Liksom på alla andra öar orsakade
stormen Alfrida stora problem med långt strömavbrott m.m.
Blidö
Byggnadsplanerna kring ny brygga i Stämmarsund försenade p.g.a. överklagande. Det blir nu
domstolsärende. Bidrag har getts av såväl Leader Stockholmsbygd, Stockholms läns landsting
(SLL) och Norrtälje kommun. Hur bidraget från SLL påverkas är lite oklart.
Tjockö
Problem med träden. Det finns kommunalägd fastighet där alla nerfallna träd även påverkar vägar
etc.
Gräskö
Inget att rapportera utöver det som tagits upp under andra punkter
Blidö-Frötuna skärgårdsförening
Inget att rapportera utöver det som tas upp under andra punkter.

Löparö
Positivt med vinterbron. Stormproblem.
Norröra
Också stormproblem.
Arholma
Många nerfallna träd med röjningsarbetet har gått bra.
Bredbandsavtal nu tecknat med Norrtälje energi (Neab).
Skärgårdshandlarna
Strömavbrottet drabbade butiken på Tjockö hårt.
Skärgårdsföretagarna
Man håller på att se över samarbetsformer sinsemellan.
Rådmansö – Frötuna företagarföretagarförening
Möte inplanerat för genomgång av nya regler och förordningar för fartyg mellan 5 och 15 meter.
SIKO
Snart årsmöte. SIKO firar 50 år i år.
11 § Utbyggnad av va-verket i Kapellskär
VA har meddelat att man precis har upphandlat markarbeten för Kapellskär ARV och att dom
står i begrepp att annonsera ut byggnad och process inom kort.
Planerna är att grop ska vara klar till midsommar och att husbyggnad påbörjas då och om
inget nytt oförutsett inträffar så ska Reningsverket vara i drift första kvartalet 2021
12 § Övrigt info:
- Avfallsforum har startat.
Vid förra skärgårdsrådet utsågs personer som ska vara skärgårdsrådets representanter för
samverkan med renhållningsavdelningen. 31/1 hölls det första mötet. Minnesanteckningarna
skickas ut.
- Utbyggnad Rävsnäs
Fredrik Johansson Mex, informerar. Finansiering säkrad. Upphandling på gång. Tidsplanen är
att pontonbrygga ska vara klar hösten 2019. Även vändplanen ska åtgärdas. Om vägen kan
åtgärdas finns det ekonomiska frågetecken kring.
- Väntkur Östernäs
Väntkur i Östernäs, Efter att ett avtal tecknats med bysamfälligheten för att få¨disponera
marken skall ärendet upp till KSau för investeringsbeslut. Ny handläggare utsedd.
Behovet av väntkur i Spillersboda kommer det att återkopplas kring.
- Status Furusunds och Bromskärs bryggor.
Bollen ligger hos trafikverket.
- Busstrafiken på Rådmansölandet
Skärgårdsrådet efterlyser information kring hur/om busstrafiken kommer att
utvecklas/förändras
11 § Mötet avslutas Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet

