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Protokoll fört vid  
Extra Sammanträde med styrelsen  
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
den 15 september 2022 

 
 
 
Ordinarie ledamöter: Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande  

Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande                                                                                                                                                        
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande 
Nina Lindman Flores (s) 
Stefan Saläng (l)                                                                                                   
Maria Mustonen (v) 
Yusuf Aydin (kd) 
Lars Svärd (m) 
Lennart Rydberg (l) 
Elsemarie Bjellqvist (s) 
Agneta Sundberg (v)   
Anders Olander (c)   
Ulla-Britt Öhman (c)                           

     
Tjänstgörande suppleanter:  Marie Bladholm (m)                                                                                       
                                                                        Amie Kronblad (l) 
   
Övriga suppleanter:                                                           Mathias Mellgren (c)  
                                                                                               Elin Leander (mp)   
                                                                                               Pelle Thörnberg (c), (t.o.m. 28 § [delvis])                                                       
                                                                                                    Ewa Larsson (mp)   

                                                                       Gunnar Söderholm (s) 
                                                                                               Göran Kärrman (v) 
                                                                                               Rickard Gille (wp)                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Adjungerade ledamöter:                        Kjell Thorngren, Skärgårdsstiftelsens Vänner 
                                                                                               Britt Fogelström, SIKO 
                                                                                               Göran Lagerström, SIKO   
                                                                                               Johan Söderberg, Saltsjön Mälarens Båtförbund                         
       
                                                                                                                                                                          
Övriga närvarande:   Anna Waxin, VD 

Ann-Mary Odell, VD-assistent 
Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi 
Håkan Wakander, Chef Fastigheter 
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c) 
Nils Bergmark, Politisk sekreterare (s) 
Stefan Kindborg, Förtroendevald revisor, Stockholms stad 
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§ 24 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 25 Godkännande av dagordning  
Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 29 Övriga frågor; 
 
29.1 Inkommen skrivelse gällande önskemål om information angående brott mot LOU som gått till  
        styrelsen via mail den 4 september 2022 från SIKO 
29.2 Carl Kangas lyfte upp inkommen skrivelse från Miljöpartiet i Värmdö som gått till styrelsen  
        [delvis] via mail den 9 september 2022.  
29.3 Inkommen skrivelse gällande yttrande som gått till styrelsen via mail den 13 september 2022 
        från SIKO 
29.4 Inkommen skrivelse gällande uttalanden från lokala partiföreningar i Vaxholm som gått till  
        styrelsen via mail den 14 september 2022 
 
§ 26 Anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte 
Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan. 
 
§ 27 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Carl Kangas. 
 
§ 28 Statusuppdatering gällande förändringsarbetet drift och presentation av den fortsatta  
interna och externa processen 
Styrelsens ärende 8/22 
 
Med anledning av förändringen av Skärgårdsstiftelsen driftsfunktion så har uttryck för oro  
framkommit. Mot bakgrund av det och att den första delen av övergången till det nya arbetssättet 
är genomförd beslutade Arbetsutskottet att kalla styrelsen till ett extra sammanträde med styrelsen  
den 15 september 2022. 
 
VD föredrog en presentation av Skärgårdsstiftelsens driftorganisation fr.o.m. den 1 september 2022 
med anledning av att förändringen av driften nu är sjösatt.  
VD gav även en lägesbild gällande både avslut och processen framåt, inklusive rekrytering och 
hantering av framtida driftrelaterade frågor. 
VD:s presentation kommer att biläggas till protokollet. 
 
Styrelsen förde en diskussion hur vi tillsammans säkerställer att informationen om hur 
Skärgårdsstiftelsen kommer arbeta framåt når ut. Det fanns en enighet om att det finns ett stort 
engagemang för skärgårdsfrågorna och att många vill bidra framåt. 
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I ärendet yttrades sig: Amie Kronblad, Ewa Larsson, Carl Kangas, Rickard Gille, Maria Mustonen, 
Elsemarie Bjellqvist, Göran Lagerström, Agneta Sundberg, Gunnar Söderholm, Harry Bouveng, 
Yusuf Aydin, Anders Olander, Britt Fogelström och Ordförande. 
 
Styrelsen enades om att lägga till ”och hur vi även kan fånga det lokala engagemanget” i slutet av det 
ursprungliga yrkandet från Arbetsutskottet.  
 
Styrelsen fattade beslut om att bifalla yrkande: 
 
att    förtydliga det uppdrag om återkoppling som VD fick vid styrelsens möte i juni,  
         med att särskilt undersöka och redovisa hur bemanningsstatus, områdesinventering utifrån  
         klassificering gällande servicedelarna samt tänkta prioriteringar för naturvårdsskötseln 2023 
         kommer att fungera och identifiera om det finns uppgifter som behöver kompletteras den  
         fastlagda driftsfunktionen och hur vi även kan fånga det lokala engagemanget.  
         Denna redovisning ska lämnas på styrelsemötet den 18 november 2022. 
 
Styrelse fattade beslut om att avslå yrkande från Socialdemokraterna om att:  
Efter meningen som slutar med driftsfunktionen. De vill addera: ”exempelvis med lokalt förankrade 
anställningar/uppdrag och vilka eventuella resursförstärkningar som kan behövas för detta från Region 
Stockkolm”. 
 
Styrelsen fattade beslut om att avslå yrkande från Vänsterpartiet om att:  
Efter meningen som slutar med driftsfunktionen. De vill addera: ”samt vilka eventuella 
resursförstärkningar som kan behövas för detta från Region Stockholm”. 
 
Anmälan om skriftlig reservation 
Den Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag till tilläggsyrkande, 
bilaga 1. 
 
§ 29 Övriga frågor 
29.1 Inkommen skrivelse gällande önskemål om information angående brott mot LOU som gått 
till styrelsen via mail den 4 september 2022 från SIKO 
SIKO lyfte frågan med anledning av ”Tidningen Skärgårdens” artikel den 1 september 2022: 
Skärgårdsstiftelsen bröt mot LOU när den anlitade ett företag med finansiella brister och som riskerar 
tvångslikvidation. När affären överklagades till domstol backade stiftelsen från beslutet men upptog sedan 
samarbetet med företaget som än idag utför en rad uppdrag för stiftelsen.  
 
SIKO önskade få information om detta och huruvida Skärgårdsstiftelsen planerar att 
fortsatt anlita företaget i fråga. 
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Håkan Wakander besvarade frågan. Ett tilldelningsbesked överklagades av SBG byggen till 
förvaltningsrätten. Anledningen var att DA Montage inte hade bifogat en moderbolagsborgen 
till sitt anbud. Skärgårdsstiftelsen ansåg att SBG Byggen hade rätt i sin överklagan och valde då att 
korrigera tilldelningsbeskedet och slutligen tilldela SBG Byggen. 
Ärendet lades ner av förvaltningsrätten efter Skärgårdsstiftelsens korrigering av tilldelningsbeskedet. 
För övrigt så har Skärgårdsstiftelsen väldigt få överklaganden. 
 
29.2 Inkommen skrivelse gällande den omfattande omorganisation som nu genomförs inom 
Skärgårdsstiftelsens verksamhet som gått till styrelsen [delvis] via mail den 9 september 2022 
från Miljöpartiet de gröna i Värmdö 
VD och Ledningen bereder ett formellt svar till mailskrivaren. 
 
29.3 Inkommen skrivelse gällande yttrande som gått till styrelsen via mail den 13 september 2022 
från SIKO 
VD och Ledningen bereder ett formellt svar till mailskrivaren. 
 
29.4 Inkommen skrivelse gällande uttalanden från lokala partiföreningar i Vaxholm som gått till  
styrelsen via mail den 14 september 2022 
VD och Ledningen bereder ett formellt svar till mailskrivaren. 
 
§ 30 Avslutning 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Justeras:    Vid protokollet: 
 
  
 
 
Elisabeth Thand Ringqvist  Ann-Mary Odell 
 
 
 
 
Harry Bouveng 
 
 
 
Carl Kangas 
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                          Bilaga 1 tillhörande § 28 Statusuppdatering  
                                                                                    gällande förändringsarbetet drift och presentation 
                                                                                    av den fortsatta interna och externa processen 
                                                                                    Tillhörande protokoll fört vid extra sammanträde  
                                                                                    med Styrelsen den 15 september 2022 
   
 

 

    
Den Socialdemokratiska gruppen inkommer med en skriftlig reservation: 
 
Socialdemokraterna uppskattar detta extra styrelsemöte och den goda diskussion som 
följde av VD:s presentation gällande status kring de förändringar som skett i 
driftorganisationen. Kloka och framåtsyftande inspel har gjorts både från SIKO och 
styrelseledamöter oavsett partibeteckning. Vi välkomnar det engagemang som finns för 
Skärgårdsstiftelsens fortsatta utveckling där skärgårdens bästa ligger för ögonen 
framför partibeteckning. 
 
Likt hela styrelsen ser vi poängen med en mer planerbar organisation som kan komma 
till bukt med ett kraftigt eftersatt underhåll samt som bättre uppfyller lagar och regler 
kring arbetsmiljö, ersättningsmodeller och miljöpåverkan.  Det är dock angeläget att ta 
den oro som framkommit till följd av skärgårdsstiftelsens förändrade driftorganisation 
på allvar när det gäller lokal förankring och tillvaratagande av den kompetens som finns 
hos bofasta i Skärgården. 
 
Ett av skälen som ligger till grund för den nya driftorganisationen som trätt i kraft från 
och med den 1 september var Skärgårdsstiftelsens finansiering med det övergripande 
syftet att sammantaget skapa en långsiktigt hållbar verksamhet utifrån ett ekonomiskt, 
socialt samt ekologiskt perspektiv. 
 
I ljuset av att en ny mandatperiod nu inleds kan en ny regionledning komma att ge nya 
ekonomiska förutsättningar för Skärgårdsstiftelsen att fullgöra sitt uppdrag. 
Socialdemokraterna har lämnat tydliga sådana besked. Därför ville vi Socialdemokrater 
att uppdraget till VD också skulle inrymma att identifiera hur lokalt förankrade 
anställningar/uppdrag kan kombineras med en mer planerbar organisation och vilka 
eventuella resursförstärkningar som kan behövas för detta från Region Stockholm.  
 
Vi tänker att ett sådant underlag skulle vara värdefullt för samtliga partier inför att en 
ny budget ska antas efter valet i regionfullmäktige. Vi konstaterar att vi inte fick gehör 
för vårt förslag och reserverar oss mot den delen av beslutet. 
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