PM Rotel I (Dnr KS 2018/530)

Garantera inventeringen av växt- och djurlivet i
Stockholms skärgård
Skrivelse av Lotta Edholm (L)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen av Lotta Edholm (L) om att garantera
inventeringen av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård önskas svar på frågan vad
Stockholms stad kan göra för att garantera finansiering av studien ”Levande
Skärgårdsnatur”.
Av skrivelsen framgår att Skärgårdsstiftelsen har inventerat och dokumenterat
växt- och djurlivet i Stockholms skärgård i 33 år. Framtiden för den årliga rapporten
”Levande Skärgårdsnatur” är hotad, på grund av att Skärgårdsstiftelsen inte längre
kan stå för hela finansieringen. Därför vill Liberalerna att Stockholms stad överväger
att ta över delar av finansieringen så att arbetet kan fortsätta.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholms stad bedriver ett brett och
ambitiöst miljö- och klimatarbete och tar ett stort ansvar för att bevara och främja
den biologiska mångfalden i regionen. Vidare anser stadsledningskontoret att det i
första hand är Stockholms läns landsting eller Länsstyrelsen som redan idag
finansierar studien som fortsatt bör bidra till finansieringen.
Mina synpunkter
Stockholms skärgård bidrar till att göra vår stad unik. Skärgårdsstiftelsen bedriver ett
viktigt arbete för att vårda och bevara Stockholms unika skärgård. I uppdraget ingår
att utveckla bland annat turism, kultur och friluftsliv samt främja den biologiska
mångfalden i skärgården. Skärgårdsstiftelsen får sin huvudsakliga finansiering från
Stockholms läns landsting. Finansiering av projekt och utgiftsområden beslutas av
Skärgårdsstiftelsens styrelse. I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
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Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
Stockholm den 9 maj 2018
KARIN WANNGÅRD
Bilaga
Skrivelse om att garantera inventeringen av växt- och djurlivet i Stockholms
skärgård.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen
Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Föredragande borgarråds förslag till beslut avslås.
2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att undersöka vad staden kan göra för att
garantera en fortsatt inventering av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård.
3. Därutöver anförs följande.
Vi delar borgarrådets bild av att skärgården bidrar till att göra vår stad unik. Därför kan vi
inte riktigt förstå majoritetens uppenbara ovilja att försöka lösa frågan, utan istället skjuta
över ansvaret på andra aktörer, nu när tillsynen av den biologiska mångfalden i Skärgården är
hotad.
Stadsledningskontoret lyfter i sitt svar fram att staden har ett brett miljöarbete med många
insatser som verkar för att bevara den biologiska mångfalden. Kontoret lyfter också fram att
det inte är stadens ansvar att finansiera rapporten ”Levande skärgårdsnatur”. Vi anser att
frågan är av en sådan vikt, för att Stockholms natur ska vara hållbar på sikt, att staden inte
kan ducka från sitt ansvar. Östersjöområdet har redan idag allvarliga problem, bland annat
som en följd av att frågorna om biologisk mångfald har nonchalerats allt för länge. Stockholm
måste ta sitt ansvar och se till att de investeringar som behövs genomförs för ett hållbart växtoch djurliv. I det sammanhanget är finansieringen av en fortsatt inventering av växt och
djurlivet i Stockholms skärgård en väl berättigad prioritering.
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Remissammanställning
Ärendet
I en skrivelse av Lotta Edholm (L) om att garantera inventeringen av växt- och
djurlivet i Stockholms skärgård önskas svar på frågan vad Stockholms stad kan göra
för att garantera finansiering av studien ”Levande Skärgårdsnatur”.
Av skrivelsen framgår att Skärgårdsstiftelsen har inventerat och dokumenterat
växt- och djurlivet i Stockholms skärgård i 33 år. Framtiden för den årliga rapporten
”Levande Skärgårdsnatur” är hotad, på grund av att Skärgårdsstiftelsen inte längre
kan stå för hela finansieringen. Därför vill Liberalerna att Stockholms stad överväger
att ta över delar av finansieringen så att arbetet kan fortsätta.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret instämmer att det är av vikt att bevara och främja den biologiska
mångfalden i Stockholms skärgård och att Skärgårdsstiftelsen bedriver ett viktigt arbete för
att vårda och bevara Stockholms unika skärgård.
Av stiftelsen stadgar framgår att Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är bildad av Stockholms
läns landsting, Stockholms kommun och Stiftelsen Stockholms Skärgård. Stiftelsens ändamål
är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms
skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av
friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens
intressen.
Stadsledningskontoret konstaterar att i samband med ombildandet av stiftelsen 1998
överförde Stockholms stad sina skärgårdsegendomar och gav ett engångsbidrag om 7,7
miljoner kronor för upprustning och eftersatt underhåll.
Styrelsen består av ledamöter representerade av Stockholms läns landsting, Stockholms stad
samt skärgårdskommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och
Österåker. Skärgårdsstiftelsen finansieras bland annat genom Stockholms läns landsting.
Av ”Levande Skärgårdsnatur 2017” framgår att projektet idag drivs av Skärgårdsstiftelsen
och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och
Stockholms Universitet, vilka även svarar för en stor del av sammanställningen och
utvärdering av data. Ekonomiskt stöd har under 2017 erhållits bland annat från Länsstyrelsen
i Stockholms län. Enligt uppgift ser Skärgårdsstiftelsen svårigheter att fortsatt finansiera
studien.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholms stad bedriver ett brett och ambitiöst miljöoch klimatarbete och tar ett stort ansvar för att bevara och främja den biologiska mångfalden i
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regionen. Staden har under ett antal år genomfört ett stort antal investeringar med stor
klimatnytta, klimatanpassningsåtgärder samt arbetar strukturerat för att kartlägga behov av
åtgärder i syfte att uppnå kvalitetsnormer för vattenförekomster.
Stadsledningskontoret anser att det i första hand är Stockholms läns landsting eller
Länsstyrelsen som redan idag finansierar studien som fortsatt bör bidra till finansieringen.
Rätt forum för en diskussion om finansiering är Skärgårdsstiftelsen styrelse som har att göra
prioriteringar inom verksamheten och ansvara för medelstilldelning inom olika områden i
syfte att uppfylla intentionerna med bildandet av stiftelsen.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skrivelse om att garantera
inventeringen av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård anses besvarad med hänvisning
till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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