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Ett nytt regelverk gör att ångfartyget s/s Blidösund kan 
återuppta sina populära turer till ytterskärgården. I da-
garna blev det också klart att Blidösundsbolaget tilldelas 
trafiken på Ekerölinjen.
Under många år arrangerades turer till ytterskärgården 
med s/s Blidösund varje sommar, men 2007 stoppades 
turerna av Sjöfartsverket. Myndigheten hänvisade till ett 
säkerhetsdirektiv från EU och någon dispens från det gavs 
inte, trots upprörda protester.
   Tack vare ett nytt nationellt regelverk, som Trans-
portstyrelsen har tagit fram, kan utskärgårdsturerna nu 
återupptas. I sommar går de till Norrpada, Fredlarna, 
Grönskär, Söderarm och Röder. Som tidigare kommer 
sjökapten Göran Sjödin att stå till rors och samtidigt 
guida passagerarna när de olika destinationerna besöks.
I dagarna blev det också klart att Blidösundsbolaget vann 
pendelbåtsupphandlingen av Ekerölinjen. Under sju år 
ska rederiet driva pendelbåtstrafiken på linje 89 mellan 
Tappström på Ekerö och Stadshusbron i Stockholm.
   – Vi är väldigt glada och stolta. Med vår expertis vill 
vi bidra till Ekerös utveckling och underlätta pendlingen 
mellan Ekerö och Stockholm, säger Transdevs vd Gunnar 
Schön. 
                                     Camilla Strandman/Skärgårdsbryggan

Medvind för s/s Blidösund

Norrtälje kommun har tagit fram ett förslag till en ny 
avfallsplan för 2018-2021. Tydliga fokus är bland annat 
att mängden avfall ska minska och även dess farlighet 
och klimatpåverkan samt att materialåtervinningen ska 
öka. Konkret innebär det bland annat ökad källsortering 
i kommunala verksamheter och bolag, aktiviteter för att 
minska matsvinn samt att avfallsfrågan får en mer fram-
trädande roll i kommunens övergripande fysiska plane-
ring.

Ny avfallsplan

Foto: Renée Eklind

Foto: Joel Nordstedt.

Våren är förunderlig. Ibland får vi vänta på den, som 
i år, då den först i maj behagade visa sig. Men då kom 
den å andra sidan med besked. Det är inte så kul, tycker 
jag, när våren är på en torsdag i maj. Nej, den ska börja 
i mars-april och stegra långsamt till mitten av juni, då 
sommaren kommer. Å andra sidan var ju vintern ovanligt 
sen. Är det möjligen så att alla årstider har flyttat fram en 
månad? 
   Vädret kan vi ju inte råda över, men däremot hur vi 
vill ha det i skärgården, på vår hemmaplan. Det är val i 
september. Lite längre fram i Medlemsbladet kan du läsa 
om vad de olika partierna tycker i frågor som är viktiga 
för oss skärgårdsbor. Det finns självklart fler viktiga frågor; 
strandskyddet, promillegränsen till sjöss, transporter av 
gods – listan kan göras lång. När det är valår brukar 

representanter från de olika partierna dyka upp både här 
och där. Prata med dem och fråga dem vad de konkret 
menar när de säger ”vård, skola och omsorg”. Och ska 
’levande skärgård’ bara vara levande för turister och det 
rörliga friluftslivet?
   Glöm dock inte att våren och sommaren är alldeles 
utanför din dörr. Alla måsten du har, finns säkert kvar 
nästa dag också. Jag vet att ’carpe diem’ (fånga dagen) är 
ett slitet uttryck. Men att sitta på trappan eller verandan 
och bara vara gör gott för själen. Den stunden kan vi gå 
tillbaka till när mörkret, regnet och isvindarna så små-
ningom löser av sommaren. Förhoppningsvis inte förrän i 
november.
Skön sommar önskar BFSF                
     genom Renée Eklind
       Omslagsfoto: Joel Nordstedt

Redaktörens ord
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Lördagen den 24 mars var det namngivning av den nya 
räddningsbåten i Kapellskär, dit ceremonin hade flyttats 
på grund av isläget i Räfsnäs.

Många hade samlats på kajen för att se när nytillskottet i 
strålande sol sakta gled in med tysta elmotorer (det finns 
två stora Suzuki DF300 också), riggat signalställ och stolta 
donatorer på fördäck.

Båtens namn är Rescue Engström efter Anders och Kat-
harina Engström som har donerat båten för att verka i 
den skärgård som de båda lärt sig att älska. 

Tillökning i Räfsnäs

Efter ceremonin bjöds på en härlig lunchbuffé i Räfsnäs 
bygdegård och personal från Sjöräddningssällskapet 
informerade om sitt ideella arbete runt om i Sverige. På 
deras hemsida, sjoraddning.se, kan du läsa mer om båten 
och även bli stödjande medlem.

Nu blir vår skärgård ännu lite säkrare och vi skärgårds-
bor känner stor tacksamhet för Rescue Engström, trots 
att vi inte vill att båten skall behöva komma på besök 
alltför ofta.

                                      Text: Britta Thalin Foto: Staffan Berg

Glada och lite frusna donatorer stod på fördäck när Res-
cue Engström gled in mot Kapellskär.

Den nya båten är drygt elva meter lång och fyra meter 
bred. Hon kan komma upp i en hastighet av 34 knop.

Rescue Engström är byggd i Hunnebostrand och är en båt i PostkodLotteri-klassen.
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När Blidösundsbolagets fartyg Riddarfjärden går sista 
turen för vintersäsongen den 7 april är det fullsatt om-
bord. Passagerare som reser med ordinarie tur till öarna 
samsas med endagsresenärer som, precis som jag, vill 
uppleva skärgården i skarven mellan vinter och vår. Ut-
flykten arrangeras av Blidö-Frötuna skärgårdsförening. Så 
många som 45 medlemmar deltar i skärgårdsturen. Bosse 
Gesslein och Barbro Nordstedt från föreningen hälsar oss 
välkomna ombord.
   I vimlet ombord syns bland annat Sven Österman, 
Birgitta Melin, Magdalena Rinaldo, Anita och Göran 
Bertilsson, Agneta och Håkan Hedberg, Rolf  och Birgitta 
Fransson, Lasse Österman och Anita Almqvist. 
Riddarfjärden anlöper Furusund, Köpmanholm, Öster-
näs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga och Rödlöga. 
Idag är Martin Liljeros skeppare och Fredrik Nordblom 
matros. Det är Riddarfjärdens allra sista färd, innan hon 
ersätts med ett nybyggt fartyg till nästa vintersäsong.

Läckerheter från m/s Riddarholmen
Det smackas och skålas när kökspersonalen serverar en 
skärgårdstallrik med olika sorters sill, lax, strömming, 
ägghalva och annat smått och gott. Vatten, öl eller vin 
efter smak och behag. Kaffe och chokladfondant till efter-
rätt. Maten är tillagad på systerfartyget Riddarholmen i 
Stockholm. Det skrattas och pratas vid borden.
   Från övre däck går vi ut i det fina vädret. Himlen är 
klarblå, solen bländar, men det är fortfarande lite kallt. Vi 
får vinden i ansiktet och känner en försmak av sommaren. 
Vad är bättre än Stockholms skärgård?

Underhållning med durspel
Se, där dyker Staffan Berg upp med sitt enradiga dur-
spel från 1930-talet och sjunger visor med Åsa och Carl 
Unander-Scharin. Och ingen är nödbedd när det är dags 
att stämma upp i sång. Inte vet jag vad som fick Riddar-
fjärden att knaka och skaka. Var det den sista isen som 
bröts mot stäven eller vår rungande sång i Calle Schewens 
vals och Vals i Furusund?
Vi sjunger så det står härliga till ”I Roslagens famn på 
den blommande ö, där vågorna klucka mot strand” och 
”Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på, 
vi kom på kryss från Öregrund i Ålandshavet blå.”
                                                                 Text: Anette Holm

På kryss från Furusund

M/s Riddarfjärden anländer till Köpmanholm. Foto: Anette Holm.

Frank, i farfar Lennarts knä, lyssnar förstummad till 
musiken. Foto: Barabro Nordstedt.
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Valet 2018
Inför valet i höst valde BFSF ut några av de frågor som berör oss bofasta i skärgården och skickade dem till de partier 
som sitter i kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. För de partier som inte har hunnit hänvisar vi till partiernas hemsida 
och kontaktperson där. Så läs partiernas svar, så kanske det blir lite lättare när du står framför valurnorna i höst. Fördel-
ningen i kommunfullmäktige ser ut så här efter förra valet: Socialdemokraterna 31,1 procent, Moderaterna 26,6, Center-
partiet 9,6, Sverigedemokraterna 8,8, Miljöpartiet 7,6, Folkpartiet 6,1, Vänsterpartiet 4,4 och övriga partier 3,6.
Kristdemokraterna fick 2,3 procent. Vi skickade frågan till dem, men fick dessvärre inget svar.

Socialdemokraterna: 
Det finns flera beståndsdelar i vår 
politik för en levande skärgård. Vi vill 
till exempel:
•  Se till att det byggs bostäder även i 
skärgården. För att möjliggöra detta 
vill vi bland annat fortsätta satsa på 
att bygga ut vatten- och avlopp samt 
verka för att strandskyddsreglerna ses 
över för ökad flexibilitet vad gäller 
nybyggnation, samtidigt som alle-
mansrätten skyddas. Idag tar reglerna 
inte alltid hänsyn till de verkliga 

1. Vad vill ditt parti göra för att öka befolkningen och även få fler unga och barnfamiljer att flytta ut i 
skärgården? Till exempel bostäder, skolor, glesbygdsbidrag eller andra incitament?

förutsättningarna.
• Säkerställa en trygg och hållbar 
situation för skärgårdens skolelever, 
oavsett om de åker skolbuss till en 
skola på fastlandet eller går i en 
skärgårdsskola. Exempelvis har vi i 
planeringen för nästa års kommu-
nala budget lagt in ett strukturstöd 
för landsbygds- och skärgårdsskolor 
för att ge dem långsiktigt hållbara 
förutsättningar.
•  Se till att en vård och omsorg av 
högsta kvalitét finns där när du behö-

ver den. Dina behov ska vara i fokus, 
inte vård- och omsorgsföretagens. 
Vård och omsorg ska finnas tillgäng-
lig även där det inte är lönsamt för 
marknaden att etablera sig.
•  Säkerställa goda kommunikationer 
både vad gäller exempelvis bredband 
och båtförbindelser. Vi vill stimulera 
och stödja utbyggnad av bredband 
och mobila lösningar samt i mesta 
möjliga mån stödja de fastboendes 
önskemål vad gäller en tillgänglig 
båttrafik. 

Foto: Joel Nordstedt
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Moderaterna: 
Vi vill behålla Köpmanholms skola 
och förstärka kvaliteten i undervis-
ningen. Minska strandskyddet och 
underlätta för bostadsbyggande och 
företagsetableringar, öka turtätheten 
på färjan och fortsätta med VA-
utbyggnad för att underlätta perma-
nentboende.

Centerpartiet: 
Vi ser gärna en befolkningsökning på 
skärgårdsöar. Att bo på en skärgårdsö 
innebär att man alltid måste ta sig 
över is/vatten innan man kommer till 
fastlandet. Välplanerade replipunkter 
med bryggplatser, bilparkeringar och 
bussförbindelser på fastlandet är då 
viktiga. De allmänna kommunikatio-
nerna svarar stat och landsting för, 
men vi kan påverka tidtabeller och 
linjedragningar året runt. Service 
som kan knytas till trafiken och de af-
färer som finns är då viktiga. Barnen 
i skärgården ska ha bra skolskjutsar. 
Centerpartiet vill också inrätta en 
lokal utvecklingspeng som ska ge 
bättre möjligheter för lokalt utveck-
lingsarbete.
En försvårande del för utvecklat bo-
ende är den rigida tolkning som görs 
av länsstyrelsen vad gäller strand-
skydd.
Centerpartiet jobbar i Riksdagen för 
att förändra strandskyddet. 

Sverigedemokraterna: 
Upphäv föråldrade detaljplaner som 
begränsar byggrätten. Måhända 
publicering av några exempel på hur 
kvalificerade personer i informations-
tunga yrken numera med fördel kan 
bo på landet, inklusive skärgården. 
Etablera fjärrundervisning i skolan så 
att även mycket små skolor kan leva 
vidare.

Miljöpartiet: 
De förskolor och skolor som finns ska 
ha bra kvalitet med behöriga lärare 
så att barnfamiljer känner sig trygga. 
MP stöder att det ska vara möjligt att 
utöka och utveckla befintig samlad 
bebyggelse som anges i översikts-
planen i skärgårdsområden och inte 
minst viktigt på kommunens utpe-
kade kärnöar (Arholma, Tjockö och 
inom kort Gräskö.) Vi vill också stödja 

samverkan med boende och fritidsbo-
ende för att stötta det lokala engage-
manget där vi bland annat infört en 
lokal utvecklingspeng – en peng som 
vi även fortsättningsvis prioriterar.

Liberalerna:
•  Vi sätter skolan först. 
•  Vi värnar strandskyddet, men i 
områden som är bebyggda måste 
dispenser kunna hanteras generöst. 
Det är viktigt att lokala företag har 
rimliga möjligheter att förnya och 
bygga ut sin verksamhet för att kunna 
leva vidare. Strandskyddet får inte 
hindra utvecklingen av närmiljön och 
försvåra generationsskiften. 
•  Vi vill se fler flexibla personal- och 
avtalslösningar där privata personer 
eller föreningar utför transporter 
eller omsorgstjänster på uppdrag 
av det offentliga. Det kan handla 
om färdtjänst, avfallshämtning eller 
andra områden där man måste hitta 
pragmatiska lösningar i det enskilda 
fallet. 
•  Vi vill också garantera att perso-
ner i behov av hemtjänst får större 
möjligheter att själv välja innehållet 
i hemtjänsten, vilket kan vara extra 
viktigt för att kunna bo kvar hemma. 
•  Liberalerna vill fortsätta att ut-
veckla digitala tjänster inom vården. 
Man ska kunna möta läkare med 
t.ex. videosamtal. 
•  Tillgången till bredband och 
kommunikationer är helt centrala. 
Skärgårdstrafiken bärs upp av en-
skilda rederier och entreprenörer och 
det offentliga får inte konkurrera ut 
dessa.  Vi jobbar för att ändra SL:s 
biljettsystem, enhetstaxan gäller även 
för en resa Norrtälje kommuns öar 
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till Stockholms Central. 
•  Vi jobbar för att statliga arbetsplat-
ser, exempelvis kontaktcenter, men 
även andra verksamheter placeras i 
skärgården. 

Vänsterpartiet:
Det måste vara möjligt att leva och 
bo i skärgården. Det måste byg-
gas olika typer av bostäder även i 
skärgården, kollektivboenden och 
hyresbostäder som gör att olika män-
niskor har möjlighet att bosätta sig i 
skärgården. Vi ser det som nödvän-
digt för att kunna skapa underlag för 
service som t ex skola, handel mm. 
Det är viktigt att lyssna på de bofasta 
kring vilken finns behov av. Vi vill 
trycka på så att staten tar ansvar för 
bredbandsutbyggnaden så att det går 
snabbt och blir likvärdigt. Kollektiv-
trafik, inklusive båttrafik, ska vara ett 
bra alternativ, även för de som bor i 
skärgården. Vi kan tänka oss bidrag 
som t ex logistikstöd för handeln.

ROOP: 
(Roslagens Oberoende Parti) vill att 
såväl stad som de mindre orterna, 
landsbygden och skärgården ska ut-
vecklas. För detta krävs en mer tydlig 
strategi. Medborgarnas förslag ska 
ligga till grund för att utveckla bl.a  
skärgården på deras sätt.  Det blir ett 
verktyg för att stödja utvecklingen av 
skärgården, landsbygden och staden, 
men även för att skapa resurser till 
en lokal utveckling där medborgarna 
vet bäst vad som behövs på deras ort. 
Grunden är trots allt att vi kan skapa  
förutsättningar för ett bra företagskli-
mat på alla platser i hela kommunen.

Tack vara svävaren går det att komma fram oavsett isläge. Foto: Roine Karlsson



Köpmanholms skola. Foto: Roine Karlsson

2.Vad kommer ditt parti göra för att skapa kontinuitet i skolorna? Vilka incitament kan ni skapa för 
att få lärare och skolledning att vilja arbeta och stanna kvar på skolorna i skärgården?

Socialdemokraterna: I plane-
ringen för nästa års kommunala 
budget har vi lagt in ett strukturstöd 
till landsbygds- och skärgårdsskolorna 
för att ge dem långsiktigt hållbara 
förutsättningar. 
   En utmaning på mindre skolenhe-
ter är att få till stånd utbyte av erfa-
renheter och kunskap mellan lärare. 
Här bidrar digitaliseringen med nya 
möjligheter. Kommunen håller precis 
på att införa en ny digital lärplatt-
form genom vilken lärare kommer att 
kunna utbyta tips och erfarenheter, 
ladda ned färdiga lektionsplaner osv. 
Detta bidrar till bättre förutsättningar 
för små skolor.
   Samtidigt är det viktigt att se till att 
läraryrket är attraktivt. Det handlar 
exempelvis om att se till att lärarlö-
nerna är konkurrenskraftiga, att det 
erbjuds tillräckligt med kompetensut-
veckling och att satsa på nya innova-
tiva lösningar såsom den satsning på 
förbättrat bemötande för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar som kommunen nu genomför. 
Det gäller att vara en arbetsgivare i 
framkant.

Moderaterna: Vi har hela tiden 
försvarat Köpmanholms skola som en 
viktig och prioriterad skärgårdsskola. 
Bättre möjligheter till pendling och 

boende i skärgården är viktigt för att 
skapa kontinuitet, men det handlar 
också om att få ledningen att förstå 
villkoren för en mindre skola i skär-
gården. Lärare måste få rätt verktyg 
för att kunna förmedla kunskap och 
syssla mindre med byråkrati.

Centerpartiet: 
I Norrtälje har vi två skolor som klas-
sas som skärgårdsskolor. Det är Griss-
lehamns skola och Köpmanholms 
skola. Inför budget 2019 kommer det 
att finnas ett särskilt strukturstöd till 
våra små skolor. Däremot är det i nu-
läget inte aktuellt med några nya sko-
lor i skärgården då underlaget är för 
litet och att det inte går att bedriva 
kvalificerad skolverksamhet med allt 
för små enheter. Under denna period 
har både rektorerna och lärarna i 
kommunen fått en löneökning högre 
än löneökningssnittet. Norrtälje har 
en högre skolpeng än de flesta andra 
kommuner. Centerpartiet vill fortsät-
ta satsningen på skolorna och fortsatt 
resultatförbättring. 

Sverigedemokraterna: 
Erfarenheter från Björkö-Arholma är 
att det är fullt möjligt att få lärare och 
skolledare att verka i skärgårdens små 
skolor. Etablering av fjärrundervis-
ning; för detta har vi fått bra medhåll 

från Skolverket men inte från nuva-
rande majoritet i Barn- och Skol-
nämnden. På sikt kanske man kan 
utnyttja erfarenheter från Kökar, där 
man med framgång utnyttjat lokala 
krafter för de ”kritiska ämnena” slöjd 
och idrott.

Miljöpartiet: 
Vi ska arbeta vidare med det beslu-
tade skolutvecklingsprogrammet. 
Skolorna ska ha rätt förutsättningar 
för att ge alla elever en kvalitativ och 
likvärdig utbildning. Det är viktigt att 
ha kollegor för att kunna utveckla sitt 
arbete med eleverna, det ska finnas 
möjligheter till karriärvägar och bra 
arbetsvillkor. Sammantaget anser vi 
att det är incitament för att få lärare 
att arbeta, stanna kvar och utvecklas, 
oavsett skola

Liberalerna: 
Vi sätter skolan först. Många skär-
gårdsskolor brottas med ett litet 
elevunderlag och föräldrar med att få 
ihop skoltransporterna och det egna 
arbetslivet. Skolskjuts eller rätt till 
ersättning för egenskjuts ska därför 
gälla för både skola och fritids.
Det ska också vara möjligt att söka 
förskola och grundskola fritt över 
kommungränserna, en möjlighet som 
finns idag när det gäller gymnasiesko-

7



lan. Rätten att välja skola, även i en 
annan kommun, kan öka valfriheten 
inte minst för ö-bor där närmsta eller 
mest tillgängliga skolan inte nödvän-
digtvis ligger inom den egna kommu-
nen. Flexibilitet och samordning på 
den här punkten ger både individen 
frihet och är lönsamt för samhället.
   Utbildning på distans kan vara 
en del i mer bärkraftig och fung-
erande skola i skärgården. Vi ser 

även positivt på ”omvänd skolskjuts”, 
där lärare åker ut till skärgården 
några gånger per vecka istället för att 
eleverna/skolbarnen tvingas åka till 
fastlandet för sin skolgång.
Liberalerna motsatte sig de skolned-
läggningar som genomfördes under 
mandatperioden då det inte fanns 
något underlag som visade att just 
dessa skolor skulle läggas ner. 

Vänsterpartiet: 
Vi måste se runt de förutsättningar 
som finns runt omkring skolorna. 
Finns det t ex bostäder och annan 
service? När det gäller själva skolan 
och rekrytering av lärare har vi före-
slagit akademisk enhet i exempelvis 
skärgården/norra kommundelen. 
Med detta menar vi en anknytning 
till universitet/högskola med en över-
kapacitet av lärare som har möjlighet 

att forska på deltid, studenter och 
forskningsverksamhet om hur man 
kan arbeta och upprätthålla en god 
kvalitet på undervisningen i gles-
bygd/landsbygd. Det blir en enhet i 
forskningsfronten som kan locka till 
sig kompetenta och utvecklingssugna 
lärare och studenter.

ROOP: 
Vi vill ha ett NYTT resursfödelnings-
system med bl.a differentierad skol-
peng som kommer att skapa bättre 
förutsättningar för alla enheter att 
utvecklas och fortleva.
Vi behöver främja fjärrundervisning 
och digitala lösningar så att exempel-
vis mindre skolor som har svårigheter 
att behålla behöriga  lärare i alla 
ämnen på skolan.

3. Vad kan ditt parti göra för att förbättra miljön runt de kommunala sopmajorna i skärgården? Hur 
ska sophämning på öar utan landförbindelse ske när isen ligger, enligt ditt parti?

Socialdemokraterna: 
Det gäller att hitta lösningar som pas-
sar varje enskild ö. Det måste finnas 
goda möjligheter att under vissa pe-
rioder lagra sopor, samt ha en flexibel 
sophämtning som kan hämta sopor 
utefter de behov och förutsättningar 
som finns.

Moderaterna: Vi vill se en återvin-
ningsstation på norra Blidö, gärna 
en som sköts av en lokal entreprenör 
för att få en fräsch och trygg miljö. 
På vintern ser vi att sophämtning 
kan lösas mellan entreprenör och 
fastighetsägare, t.ex genom att lämna 
sopsäckar som fastighetsägaren fyller 
och magasinerar och sedan får rabatt 
för. Det viktigaste är att hitta lösning-
ar som fungerar, inte fler kommunala 
riktlinjer. 

Centerpartiet: Vad gäller miljön 
kring sopmajorna finns det mycket att 
göra. För att detta ska bli bra behövs 
lokalt engagemang, t ex vägförening 
eller byaförening. 
Det finns förvaringsmöjligheter som 
kan nyttas då isen har lagt sig.  Storle-
ken på dessa förvaringar kan behöva 
ses över.

Sverigedemokraterna: Vi finner 
det något tveksamt med obligatorisk 
sophämtning i glesbygd där man har 
lokal kompostering och numera även 
ofta eldning i högtemperaturpannor. 
Vi har framfört åsikten i KF att den 
som inga sopor lämnar endast skall 
behöva betala den fasta avgiften. 
Inget intresse från övriga partier. 
Vi finner det tveksamt om miljön 
vid sopmajorna är ett kommunalt 
intresse förutom tillräckligt frekvent 
tömning.

Miljöpartiet: Sopmajorna är till 
för det rörliga friluftslivet. Det största 
problemet är att de blir överfulla då 
andra som inte ska använda dem gör 
det. Information kring vilka som ska 
använda sopmajorna är viktig för att 
förbättra miljön kring dem. Vi förstår 
att det kan vara ett problem för ett 
antal. Men de lösningar som finns 
för att hämta sopor när isen varken 
bär eller brister är väldigt dyra och 
skulle innebära höjning av taxan. För 
att undvika det finns möjligheten för 
skärgårdsbor att även ha landhämt-
ning.

Liberalerna: Vi vill se fler flexibla 
personal- och avtalslösningar, där pri-
vata personer eller föreningar utför 
transporter eller omsorgstjänster på 
uppdrag av det offentliga. Det kan 
handla om färdtjänst, avfallshämt-
ning eller andra områden där man 
måste hitta pragmatiska lösningar i 
det enskilda fallet. 

Vänsterpartiet: 
Vi har inte diskuterat denna fråga, 
men det är för oss självklart att alla 
måste ha tillgång till en godtagbar 
sophämtning. Vi brukar säga att det 
ska vara lätt att sopsortera och vara 
miljövänlig i vår kommun. Man ska 
inte behöva ha tillgång till egen bil 
t ex, i detta fall kanske det ska ut-
tryckas egen båt.

ROOP: 
Tydligare ansvarsfördelning och 
modeller för ersättning mellan 
kommunen och de aktörer som har 
avfallsuppdraget.

Fjärrundervisning kan var praktiskt i 
små skolor. Foto: www.fotoakuten.se
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bredbandsaktörer, inklusive byalag 
och föreningar, att kunna etablera sig 
i hela kommunen.

Liberalerna: Detta är den mest 
akuta infrastrukturfrågan och kom-
munen ska ha en aktiv och samord-
nande roll för att detta ska genom-
föras. Vi är beredda att ta ytterligare 
initiativ när det gäller den här frågan. 

Vänsterpartiet: 
Egentligen tycker vi att staten ska ta 
sitt ansvar för fiberutbyggnaden. När 
nu detta inte är fallet så ser vi gärna 
en kommunal eller kanske regional
överenskommelse där utbyggnaden 
inte överlåts på brukarna och den pri-
vata marknaden att komma överens. 
Vi ser fiberutbyggnad som en
viktig infrastruktur där det allmänna 
måste gå in och ta på sig ansvaret för 
att det blir utfört.

ROOP: 
Vi tycker att kommunen ska vara 
drivande för att alla medborgare ska 
få fiber.
Men det behöver inte vara kommu-
nen som gräver, utan det kan vara 
andra entreprenörer.

4. Hur tycker ditt parti att kommunen ska hjälpa till med utveckling av fiber? Vilken roll ska kommu-
nen ha?

Det går åt många meter kabel när öarna får fiber. Foto: RoseMarie Hellén, Vinön

Socialdemokraterna: 
Kommunens roll är framförallt att 
ta ett särskilt ansvar i områden som 
inte är marknadsmässigt gångbara. 
Det gäller exempelvis att ställa krav 
på marknadsaktörerna att även bygga 
på glest befolkade områden för att få 
tillstånd att bygga på marknadsmäs-
sigt gångbara områden. Kommunen 
kan även vara behjälplig i ansök-
ningar om statligt stöd för utbyggnad 
av bredband.

Moderaterna: 
Kommunen ska hjälpa till med enkel 
och snabb tillståndsgivning så att vi 
kan snabba på bredbandsutbyggna-
den. Kommunen bör också återuppta 
den nedlagda upphandlingen och se 
till att vi kan få entreprenörer på plats 
som vill och kan bygga ut bredband 
i hela kommunen. Där marknaden 
inte fungerar vill vi att Norrtelje En-
ergi tar ett större ansvar än idag.

Centerpartiet: 
Riksdagen har beslutat att bred-
bandsutbyggnaden ska ske på mark-
nadsvillkor.
Vi kan nu se att detta inte fungerar 
i skärgård och gles landsbygd. Här 
kommer kommunen att få ta ett 

större ansvar. Det är viktigt för oss att 
alla ska ha tillgång till fiber oavsett 
var man bor i kommunen. Det är en 
förutsättning för att kunna bo och 
verka i skärgården och på landsbyg-
den. Det är viktigt att efterfrågan blir 
klarlagd. Norrtälje Energi och deras 
hemsida är öppen för intresseanmä-
lan. Bra om så många som möjligt 
gör det för att få fram underlag och 
underlätta samordnade installationer.

Sverigedemokraterna: 
Vi har inte noterat några större 
problem här, speciellt som mobilt 
bredband fungerar ganska väl och 
satellitbaserat bredband är på kom-
mande.

Miljöpartiet: 
Målet är 2020 ska 90 procent ha 
tillgång till bredband om 100 Mbit/s 
och det målet ska vi uppnå. Norrtälje 
kommun ska verka för en marknads-
driven utbyggnad genom nära sam-
arbeten och samverkan med mark-
nadsaktörer, byalag/föreningar och 
offentliga och privata organisationer 
för att kunna erbjuda hela kommu-
nen tillgång till bredband. Inom såväl 
tätort som landsbygd. Kommunen 
ska underlätta för marknaden och 
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är ett område som måste prioriterats 
långsiktigt och fungera och finansie-
ras över tid. 

Vänsterpartiet: 
Vi har en Centrum för vatten i vår 
kommun som samarbetar med före-
tagare och universitet. Det vill säga 
att vi har alla möjligheter att ligga i 
framkant med ny vattensnål teknik, 
torra lösningar och t o m avsaltning. 
Vi tror på småskalighet och att det 
finns möjligheter även ute på öarna 
att lösa vatten- och avloppsfrågor. 
Det är dock viktigt med kontrol-
ler och att inte avloppsvatten tillåts 
släppas ut innan det är ordentligt 
renat. Vi måste vara öppna för olika 
typer av lösningar i olika miljöer. Det 
finns områden som är mer känsliga 
än andra och kan behöva starkare 
restriktioner.

ROOP: 
Vår grundläggande inställning är 
att vi vill att man bygger ut Kapell-
skärs reningsverk för det kommunala 
verksamhetsområdet. När det gäller 
skärgården så anser vi att man borde 
titta på vad små reningsverk kunde 
bidra med för att få en hållbar miljö. 
Här skulle kommunen kunna gå in 
hjälpa till med förslag på bästa möj-
liga lösning.

5. Hur vill ditt parti lösa vatten- och avloppsfrågorna nu och i framtiden?

Socialdemokraterna: 
Det kommer mycket ny teknik just 
nu, som bidrar till bättre möjligheter 
för exempelvis småskaliga lösningar, 
vilket underlättar för utbyggnad av 
VA och reningsverk i skärgården. Det 
gäller att ta tillvara dessa möjligheter. 
Samtidigt gäller det att hålla i den 
stora satsning på utbyggnad av VA 
och reningsverk som samverkanssty-
ret har gjort under mandatperioden 
– det är en stor men positiv utmaning 
att möta den kraftfulla befolkningsut-
vecklingen.

Moderaterna: 
Vi vill fortsätta den avstannande VA-
utbyggnaden skärgården, som just 
nu stannat av. Samtidigt måste vi bli 
mer generösa på att ge tillstånd för 
alternativa VA-lösningar, antingen 
i privat eller kommunal regi. Ingen 
ska behöva avstå permanentboende 
för att det saknas VA-lösning. Vi vill 
också se en snabb utbyggnad av 
Kapellskär för ökad kapacitet.

Centerpartiet: Det sker tekniska 
framsteg hela tiden. Vilken lösning 
man väljer beror på de lokala förut-
sättningarna. Oftast svårt med stor-
skaliga lösningar. Vad gäller avlopp 
är vi beredda att titta på småskaliga 
lösningar som uppfyller miljökraven. 
Vattenfrågan är också en begrän-
sande faktor. Även här kan det bli 

aktuellt med att satsa på avsaltnings-
anläggningar av havsvatten. Ny tek-
nik har gjort denna lösning mindre 
kostsam jämfört med tidigare.

Sverigedemokraterna: Vi har 
studerat aktuell forskning på området 
och funnit att modern lokal enskild 
hantering av VA helt fyller lagens 
krav på skydd av hälsa och miljö. Vi 
anser alltså att kommunen bygger ut 
sitt VA i onödan på landsbygden och 
att generella regler från ”VAguiden” 
kan tillämpas. Dessutom att kom-
munen inte skall underkänna några 
befintliga avlopp utan mätning, som 
visar att miljörisk verkligen föreligger.

Miljöpartiet: 
Enligt VA-planen som tagits. Vi vill 
fortsätta utveckla de tekniker som 
växer fram för lokalt omhändertagan-
de av avloppet. Det viktiga är att vi 
kan klara en bra rening så att Öster-
sjön inte fortsätter att övergödas.

Liberalerna: 
Fungerande VA är den bäst grund-
läggande förutsättningen för att 
skärgården ska kunna utvecklas. För 
bygglov kan VA-frågan vara avgö-
rande. Enskilda eller gemensamma 
småskaliga anläggningar får inte 
motarbetas. För Norrtälje kommuns 
del finns, från erfarenheterna de 
senaste åren, en insikt om att detta 

Socialdemokraterna: 
Om vi ska välja ett fokusområde 
som sticker ut så är det ”Tillgång 
till utbildning, vård och omsorg och 
service”. Det är för oss en tydlig prio-
ritet att det ska finnas god tillgång till 
högkvalitativ vård och omsorg och 
att varje elev får den bästa möjliga 
skolgången, var än i kommunen man 
bor. Samtidigt är det så klart grund-
läggande för en levande skärgård att 
det finns ett gott utbud av dagligvaror 
och service.

6. Vilket fokusområde i Landsbygds- och Skärgårdsutvecklingsprogrammet vill ditt parti prioritera 
och varför ska en skärgårdsbo rösta på just ditt parti i valet 2018?

   Det bästa argumentet till varför en 
skärgårdsbo ska rösta socialdemo-
kratiskt är att vi står för en politik 
för hela Norrtälje kommun. Vi vill 
se till att det byggs bostäder, att det 
finns goda kommunikationer, en bra 
tillgänglighet på högkvalitativ vård, 
omsorg och skola och att det tillska-
pas arbetstillfällen över hela kommu-
nen, inte bara i de större tätorterna. 
Investeringar för dessa ändamål 
prioriterar vi före skattesänkningar 
och nya privatiseringar.

Moderaterna: 
När detta skrivs finns inget Lands-
bygds- och skärgårdsprogram klart, 
men mot bakgrund av det förslag 
som presenterats så är man allde-
les för otydlig i vilka åtgärder man 
tänker vidta för att nå de fina formu-
leringarna. Skärgården utvecklas av 
att de som bor där får förutsättningar 
för det. Därför är skolan, bostadsbyg-
gandet och bredbandet viktigast för 
oss att prioritera.  
   Man ska rösta på Moderaterna om 
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man tror på människors förmåga att 
fatta beslut över sina egna liv och en 
stark äganderätt. Det måste vara nog 
med politiskt klåfingeri. 

Centerpartiet: 
Centerpartiet är garant för att 
landsbygds- och skärgårdsfrågorna är 
i fokus. Varje beslut som tas i kom-
munen måste belysa hur det påverkar 
landsbygden. Service, inkluderande 
vård och omsorg, är grundläggande 
för att man ska kunna bo och verka 
på landsbygden och i skärgården. 
Det är också grunden för att man ska 
känna trygghet. Det gör att de min-
dre serviceorterna måste få möjlighet 
att utvecklas. Vettiga kommunikatio-
ner med sjötrafik och replipunkter 
med parkeringar och passande kol-
lektivtrafik är områden som kan bli 
mycket bättre.

Sverigedemokraterna: 
Vi har funnit allvarliga brister i pro-
grammet, bland annat att skärgård 
verkar vara bortglömt. Vi har därför 
medverkat till en återremiss som 
förhoppningsvis leder till en bättring 
på punkter som vi, och andra partier, 

har påpekat. Alltså inte läge att svara 
på frågan eftersom nuvarande utgåva 
av programmet redan är inaktuell. 
Om intresse finns kan vi naturligtvis 
skicka vår punktade kritik av nuva-
rande program.

Miljöpartiet: 
För skärgårdsborna är miljön otroligt 
viktig. I skärgården märks miljö- och 
klimatförändringarna som mest med 
algblomning i havet, mindre fisk, 
färre arter osv. Därför är det viktigt 
att så många som möjligt har ett 
säkert avloppssystem. Vi har beslutat 
en dagvattenstrategi för att fånga upp 
exempelvis föroreningar i regnvatten. 
Vi prioriterar bostäder, infrastruktur 
t.ex. bredband och samverkan med 
boende och föreningar för att stärka 
den lokala utvecklingen.

Liberalerna: 
Liberalerna anser att den Lands-
bygds- och Skärgårdsutvecklings-
program som antagits av kom-
munfullmäktige i Norrtälje saknade 
skärgårdsperspektiv och därför borde 
ha omarbetats. Generellt menar vi 
att kommunen ska fokusera på sina 
kärnuppgifter, utföra dessa med hög 

kvalitet och för Norrtälje kommuns 
del ha ett tydligt skärgårdsperspektiv.

Vänsterpartiet: 
Programmet var uppe för behandling 
på kommunfullmäktige april och vi 
yrkade återremiss på grund av de-
mokratiaspekten (det var för luddigt 
och fluffigt skrivet utan prioriteringar) 
plus att skärgårdsfrågorna i stor 
utsträckning saknades. I en kommun 
som Norrtälje måste dessa frågor 
tydligare prioriteras. Till exempel
kan man undra om skärgårdsbor 
har rätt till likvärdig service som 
andra inom kommun och landsting 
när det gäller ambulanstransporter, 
hemtjänst/hemsjukvård, tillgång till 
barnomsorg mm. Vi är intresserade 
av att ta del av era erfarenheter kring 
detta. 

ROOP: 
Vi är det enda lokala parti som kom-
mer att se till att alla medborgares 
förslag kommer in till kommunen. Vi 
omvandlar era förslag till motioner. 
Vi kommer att återkoppla så ni blir 
uppdaterade hur det går med era 
förslag.

Att få fler att flytta ut till skärgården verkar alla vara överens om, men att få bygga nära vattnet är synnerligen 
komplicerat. Foto: Joel Nordstedt.

11



Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lägger nu, på upp-
drag av regeringen, fram förslag på hur lagstiftningen för 
fritidsfiske kan ändras.
HaV föreslår att det ska vara möjligt att införa anmäl-
nings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske.
HaV föreslår att fiskeresursen ska kunna fördelas mellan 
yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism för att främja regio-
nal utveckling.
Förslaget innebär att fritidsfiskare i havet och de fem stora 
sjöarna i första hand får använda handredskap som flug-, 
fiske-, spinn- eller metspö.

Uppdrag av regeringen
HaV fick hösten 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram 
ett förslag till bestämmelser om rapporteringsskyldighet 
för andra fiskare än yrkesfiskare. HaV fick också i upp-
drag att, tillsammans med Jordbruksverket, utreda om 
och hur det är möjligt att fördela den nationellt tillgäng-
liga fiskeresursen mellan olika kategorier av fiske utifrån 
andra skäl än fiskevård, till exempel för att främja fisketu-
rism i ett område.
– Syftet är att skapa förutsättningar för en ekosystem-
baserad fiskförvaltning som kan främja fritidsfiske och 
fisketurism, samtidigt som den värnar om ett livskraftigt 
yrkesfiske, säger Ingemar Berglund, chef  på avdelningen 
för fiskförvaltning på HaV.

Inget registreringskrav
Varje svensk medborgare har rätt att fritidsfiska på all-
mänt vatten och utan fiskerättsägarens tillstånd på enskilt 
vatten utmed kusterna och i de fem stora sjöarna (Vä-
nern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön). Vilka 
redskap som får användas varierar mellan vattenområ-
dena och framgår av fiskelagen.
Fritidsfiskare behöver inte registrera sig för att få fiska och 
inte heller rapportera in hur mycket fisk de fångar. Men 
fiskemöjligheterna kan påverkas av nationella lagar och 
föreskrifter om till exempel fredningstider, fredningsom-
råden och för handredskapsfiske i vissa fall även fångstbe-
gränsningar.
   – Fritidsfisket för kustnära arter och i sötvattensområdet 
är betydande, såväl när det gäller fångsterna som det sam-

Lagändringar för fritidsfiske? 
hällsekonomiska värdet. Men, medan vi har en god bild 
av fångster i det svenska yrkesfisket, så vet vi i dag inte 
tillräckligt mycket om hur fritidsfisket till exempel påver-
kar fiskbestånden, säger Ingemar Berglund.
   HaV bedömer att en anmälnings- och rapporterings-
skyldighet för fritidsfisket kan förbättra kunskapen om 
fritidsfisket och fisketurismen. Ett register över fritidsfis-
kare som fiskar en viss art eller i ett visst område gör det 
enklare att till exempel samla in uppgifter från personer 
som fiskar i ett visst område.
                                          Text: Olle Nygren/Skärgårdsbryggan

Foto: www.fotoakuten.se
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