Beslutsprotokoll Ålands Skärgårdsnämnds möte 2/2020
Tidpunkt
Plats

Onsdagen den 11.11.2020 kl.12.30
Landskapsregeringens mötesrum Bogskär
Man kan även delta elektroniskt.
https://meet.google.com/uyy-tknj-bct

Närvarande: Näringsminister Fredrik Karlström, ordförande
Christian Wikström, Infrastrukturminister (kl. 13:15-14:00)
Andreas Henriksson, Föglö, elektroniskt
Gun-Britt Gullbrandsson, Föglö, elektroniskt
Satu Numminen, Kumlinge
Madelene Ahlgren-Fagerström, Kökar
Anders Englund, Vårdö
Övriga:

Susanne Strand, Byråchef, ÅLR
John Wrede, KD Brändö
Niklas Oriander, KD Kumlinge
Kennet Lundström, KS Sottunga
Johan Rothberg, KD Kökar
Agneta Wackström, Verksamhetsledare, Företagsam Skärgård
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1. Mötets öppnande
Skärgårdsnämndens ordförande Näringsminister Fredrik Karlström öppnar mötet kl.
12:30
2. Föregående protokoll 1/2020
Protokollsförslaget från föregående möte, 11 mars 2020 gås igenom och justeras.
Ledamot Numminen efterfråga svar på punkt 12.3 från protokollet. Detta gällde bildande
av arbetsgrupp för näringsrätt och jordförvärvsrätt. Näringsminister Karlström svara att
arbetsgruppen är bildad och leds av Harry Jansson.
Beslut: till kännedom
Ordförande flyttade §6 i föredragningslistan till §3.
3. Ärenden rörande skärgården

Information om aktuellt för skärgården (från såväl kommunerna som LR).
3.1 Status för fastighetsskatten
Punkten behandlas ej
3.2 Två konkreta åtgärder för Skärgården
Enligt protokoll 1/2020 §5 skall näringsministern äska pengar till två konkreta projekt per
år. Skärgårdsnämndens medlemmar får som uppgift att fundera på vad
skärgårdsnämnden skall göra praktiskt så att resultat syns, vilka de två åtgärderna för
2020 skall vara. Åtgärderna genomförs 2021.
Ledamöterna diskuterade om hur inflyttningen skall kunna öka, när de inte finns
bostäder. Skall kommunerna bygga nytt eller restaurera äldre byggnader? Även i dessa
tider är det viktigt att marknadsföra Ringvägen mot Finland och binda den till Sverige på
sikt. Samma skyltning som i Finland kan användas här?
Ledamot Englund föreslår att ÅLR kan stöda bostadsfrågan genom direkt understöd till
kommunerna.
Beslut: Skärgårdsnämnden beslöt att Företagsam skärgård ska spåna vidare med hur
skärgården får flera bostäder samt Ringvägs frågan. För att få ökad inflyttning måste de
finnas boende och turismen ökar om att utöka Ålandsvägnät till Ringvägen.
4. Gott exempel om/för/från skärgården
4.1 Hälsningar från Skärgårdskommunerna alla kommunerna får 2 min var.
Brändö, John Wrede, KD
Kommundirektör Wrede, ställde frågan om det är möjligt att göra ett klart regelverk
gällande jordförvärvs tillstånd. Hur tänker landskaps regeringen? Han fortsatte med att
konstatera att vi borde dra nytta av världssituationen för att öka inflyttning till
kommunerna i skärgården.
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Kökar, Johan Rothberg KD
Se bilaga1, Ringvägens genomgång.
Ledamot Ahlgren-Fagerström vill tillägga att kollektivtrafikens reglemente måste ses
över. Samt att de några bostäder som kommunen byggde för 4 år sedan har varit upptagna

sedan dess, vi har bostadsbrist och söker lösningar. Sommar säsongen blev bättre än
förväntat för många företagare, många resande från Finland, kapaciteten på färjorna har
varit för liten.
Vårdö, ledamot Anders Englund
Även på Vårdö lägger de upp och planerar budget för 2021. Under Coronavåren hade
Vårdö hög arbetslöshet men till sommaren ökade primärnäring. Ledamot Englund ville
passa på att tacka Landskapet för rastplatsen vid nya bron. Ledamot Englund
understöder utvecklingen av Ringvägen som KD Rothberg, presenterade. Vårdö har
positiva siffror gällande inflyttning men de har bostadsbrist. Diskussion med lokala
hantverkare har förts, men ingen har än visat intresse.
Kumlinge, Niklas Oriander, KD
Ny kommundirektör sedan sommaren 2020. Även på Kumlinge lägger man upp budget
för 2021. Ledamot Numminen får ordet. Turistföretagarnas siffror ser bra ut på
Kumlinge. De är nöjda, med tanke med COVID-19. Men lyfter 2 ärenden.
1.Ledamot Numminen efterfrågar till nästa sommar utökat ansvar eller ansvar att
marknadsföra skärgården utav Visit Åland.
2. Vandring på Åland, både kommunen, föreningar och företag jobbar 430 timmar totalt
med skyltning. På 380 timmar byggdes en frisbeegolf bana i Enklinge. Ledamot
Numminen funderar om Landskapsstöd till företag även kan läggas upp med en andel
talko. De har siffror som visar att det finns personer som ställer upp. Butikerna kan
kanske då fixas upp med minde medel. Byråchef Strand informerade att det tyvärr inte
går att lägga upp så för företagsverksamhet, dagens reglemente gällande EU medel
tillåter ej talkoarbete. Byråchef Strand skulle kolla upp om talkoarbete kan användas
ändå med ny vinkling på ändamålet som inte bara är företagsverksamhet utan även
allmännyttig.
Sottunga, Kennet Lundström, KS
1. 4 barnfamiljer har flyttat in till Sottunga från Sverige. Flyttar pga. hemskolnings
möjlighet, 2 familjer står på kö. Finns inte bostäder på Sottunga. 10% ökning av
befolkning.
2. Gästhamnen söker ny krögare.
3. Tillsammans med Ålands näringsliv gör kommunen upp en affärsplan och kalkyl för
att bygga ny butik vid hamnen.
Föglö, Gun-Britt Gullbrandsson, ledamot.
Gott om mindre lägenheter att hyra ut, men familjer vill ha större lägenheter, 3h+k och
uppåt. Tillfälliga boende behövs för fiskeföreningens del. Köper hus som renoveras men
får inte flytta in permanent pga. att de är klassade som fritidsbostäder.
Skolflyttningar även på Föglö. Restaurangerna i Degerby har de gått bra för och drivit in
mycket turister till Degerby. Ledamot Gullbrandsson understöder även marknadsföring
av Ringvägen.
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3.2 Ålands Landskapsregerings hälsningar till Skärgården
Näringsminister Karlström har utökat budgetförslaget med 10.000 euro för
Skärgårdsnämnden så de total förslaget till regeringen är 50.000 euro.
Regeringen jobbar också nu med transportstöd till norra skärgården och planerar
digitalisering.
Näringsminister Karlström hälsar från Lantrådet Thörnroos, som inte hade möjlighet att
delta.
Infrastrukturminister Wikström informerade att trafikgrupp både fått negativ och positiv
feedback. Minister har besökt alla kommuner i skärgården förutom 3st, Vårdö, Föglö,
Sottunga. Turlistarbete fortsätter.
5. Ö för Ö – status
Ö för Ö – workshop på Föglö som skulle ordnas 24.10.2020 på kommungården
inhiberades. Företagsam Skärgårds styrelse gav Föglö kommun har tid till februari 2021,
att hålla workshopen, så slutseminarium kan hållas senast mars 2021.
Föglö kommun funderar nu på att hålla evenemanget 15 eller 16.1.2021. Slutseminarium
kan då ordnas tillsammans med Ester Laurell, Central Baltic.
Beslut: till kännedom
6.

Företagsam Skärgårds verksamhet samt presentation av ny styrelse 2020
Behandlades ej

7.

ÅLR Resultatavtalsförslag till Företagsam Skärgård
Behandlades ej

8. Övriga ärenden
a. SANK inget att rapportera.
b. Mötet fick ta del av Gunilla ”Gilla” Granberg, utvecklingschef från Kimitoön,
presentation om hur de gjort på Kimito för att öka inflyttningen till ön. Bilaga2 till
detta protokoll.
9. Mötets avslutande, nästa möte
Nästa mötesdatum bokas preliminärt till mitten av januari 2021.
Mötet avslutas kl. 15:15

Protokolljustering

_________________________________
Fredrik Karlström, ordförande

__________________________________
Ort, datum

_________________________________
Agneta Wackström, sekreterare

__________________________________
Ort, datum
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