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§ 1 ÖPPNANDE AV MÖTET 

Förslag Ordföranden öppnar mötet. 
 
Beslut Ordföranden öppnade mötet kl. 14.00 
 _____ 
   
§ 2 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förslag Antecknas de närvarande och konstateras mötets laglighet och beslutförhet. 
 
Beslut Enligt förslaget. 
 _____ 
   
§ 3 GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN 

Förslag Föredragningslistan godkänns till arbetsordningen. 
 
Beslut Enligt förslaget. 
 _____ 
   
§ 4 PROTOKOLLETS JUSTERING 

Ärende  Protokollet från Skärgårdskommissionens möte 4/2020 den 9.11.2020 bifogas. 
 
Förslag Man godkänner protokollet från föregående mötet. 
 
Beslut Enligt förslaget. 
 _____ 
   
§ 5 TRAFIKSÄKERHET PÅ SKÄRGÅRDENS LANDSVÄGAR 

Ärende Trafiksäkerhet är ett ständigt diskussionsämne i skärgården i synnerhet med anknytning till skär-
gårdens ringvägar. Den expanderade hjortdursstammen utgör en orsak till oro när man talar om 
trafiksäkerheten. De milda vintrarna har därjämte vållat problem för vägarnas skick under de sen-
aste åren. 

  
 Den färska nyheten om Kirjalabrons dåliga skick vållar bekymmer såväl i Pargas stad som bredare 

hos Skärgårdsvägens användare. 
 
Beredare SH/kk 
 
Förslag Jaakko Klang från Egentliga Finlands NTM-central redogör för trafiksäkerhetsfrågorna i skärgården 

särskilt ur ringvägarnas synvinkel. Man för en allmän diskussion på basen av anförandet. 
 
Beslut Jaakko Klang anförde om trafiksäkerhetsfrågor ur skärgårdens synvinkel. Trafiksäkerheten på 

landsvägarna påverkas av olika faktorer där hastigheterna spelar ofta en avgörande roll. Hastig-
heterna i skärgården har kunnat minskas med framgång t.ex. med hjälp av rondeller (Pargas cent-
rum). Älgar och rådjur utgör därjämte en utmaning för trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten på lands-
vägarna varierar efter årstiden; under sommartid är trafiktätheten större som gör att det förekom-
mer också mera olyckor. Klang efterlyste ansvar framför allt av de yngre chaufförerna. 
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 Cyklisternas trafikuppförande på ringvägarna kunde enligt det framförda förslaget förbättras t.ex. 
med info-skyltar; på skyltarna ska finnas information om hur cyklandet skulle löpa smidigt samt om 
riskfaktorerna. Jaakko Klang lovade ta reda på huruvida förslaget kunde förverkligas. 

 
 Jaakko Klangs presentation och den förda diskussionen antecknades för kännedom. 
 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
  
 
§ 6 SKÄRGÅRDSKOMMISSIONENS ÅRSKLOCKA 2021 

Ärende Skärgårdskommissionen gav skärgårds- och landsbygdsombudsmannen en fullmakt att utarbeta 
en årsklocka för att styra vår verksamhet år 2021. Vår verksamhet kommer i stora drag att basera 
sig på aktioner via nätet med hänvisning till den rådande pandemin. Webbinarieserien våren 2021 
utgör en del av denna verksamhet. Man beslutade att bl.a. inkludera cykelturismen i vår verksam-
hetsplan år 2021. 

 
Beredare SH/kk 
 
Förslag Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen presenterar ett utkast till årsklocka 2021. Man för dis-

kussion på basen av presentationen och beslutar om eventuella ändringar/tillägg. 
 
Beslut Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen presenterade sitt utkast till skärgårdskommissionens 

årsklocka för år 2021. Enligt förslaget har de planerade webbinarierna en central roll när det gäller 
verksamheten under vårperioden. Arbetsutskottet föreslås ha en central roll vid planeringsarbetet. 
Kommissíonen ska aktivera sig på höstperioden om pandemin tillåter och enligt planen ska åt-
minstone ett möte hållas i något utvalt skärgårdsmål. 

 
 Det framförda utkastet till årsklocka godkändes och den slutgiltiga, stiliserade versionen ska skick-

as till skärgårdskommissionen via e-post. 
 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
  
 
§ 7 WEBBINARIUM OM BOENDE I SKÅRGÅRDEN 28.1.2021 OCH DE KOMMANDE WEBBINARIERNA 

Ärende Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen har utarbetat ett program till ett webbinarium angå-
ende boendet i skärgården. Man har bjudit in deltagare i webbinariet bland skärgårdsaktörerna i 
bred front. Som moderator på webbinariet kommer att fungera Skärgårdsdelegationens ordfö-
rande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist. Webbinarieserien ska enligt planen fortsättas i mars och 
i juni 2021. 

 
Beredare SH/kk 
 
Förslag Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen presenterar webbinarieprogrammet. Man för därjämte 

diskussion om de följande webbinariernas innehåll och tidpunkt. Man antecknar det första 
webbinariets program och den förda diskussionen för kännedom. 
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Beslut Skärgårdskommissionen godkände och antecknade för kännedom det presenterade webbinarie-
programmet 28.1.2021. Arbetsutskottet ska planera de senare webbinarierna och kommer att pre-
sentera sina utkast i samband av kommissionens nästa möte. 

 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information      varsinais-suomi.fi   
  
§ 8 SKÄRGÅRDSTRAFIKENS AKTUALITETER 

Ärende Att ersätta M/S Aura på rutten mellan Gustavs och Iniö med M/S Sterna i syfte att få mera kapa-
citet för fordon har väckt mycket diskussion i Pargas, särskillt på Iniö området. Pargas stad har va-
rit i kontakt med Egentliga Finlands NTM-central i ärendet. 

 
Beredare SH/kk 
 
Förslag Man för diskussion angående trafikeringen mellan Gustavs och Iniö samt om eventuella andra 

frågor förknippade med skärgårdstrafiken. 
 
Beslut Det ska bli ett nytt fartyg på rutten mellan Gustavs och Iniö enligt den tidigare informationen på 

grund av orsaker angående kapaciteten (antalet fordon). 
 
 Denina Björklund berättade att beslutet som gör att trafikering till öar utan fast bosättning kommer 

att upphöra har väckt mycket diskussion och flera personer har kontaktat henne i frågan. 
 
 Daniel Wilson berättade att m/s Stellas trafikering i Dalsbruk har försvårats av dröjsmål i bryggar-

betet på grund av ett besvär. 
 
 Den förda diskussionen antecknades för kännedom. 
 
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
 _____ 
   
§ 9 SKARGÅRDSDELEGATIONENS AKTUALITETER 

Ärende Skärgårdsdelegationens nya skärgårdsprogram har publiserats och levererats vidare med bred 
utdelning. Generalsekreterare Elina Auri kommer att presentera programmet i samband av vårt 
webbinarium den 28.1.2021, men det har planerats att föra information om programmet till skär-
gården även i form av fysiska tillställningar när pandemin ger möjlighet till detta. 

 
 SANK:s arbete i syfte att definiera begreppet ”skärgård” och att planera skärgårdstrafiken i längre 

perspektiv går vidare. Därtill håller man på med att kartlägga mögligheter för att uppdatera skär-
gårdslagen ännu under den nuvarande regeringsperioden. 

 
Beredare SH/kk 
 
Förslag Skärgårdskommissionen antecknar SANK:s aktualiter för kännedom. 
 
Beslut Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen berättade om hur Skärgårdsdelegationens arbets-

grupper (skärgårdstrafik och definiering av skärgården) har fortsatt med sitt arbete. Båda arbets-
grupperna har som målsättning att presentera sina rapporter under vårperioden. Det finns ett stort 
behov att revirera den nuvarande skärgårdslagen och man har utrett huruvida detta skulle kunna 
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förverkligas ännu under den nuvarande regeringsperioden. Saken ter sig dock ytterst utmanande 
på grund av dess invecklade karaktär. 

 
 Skärgårds- och landsbygdsombudsmannens lägesrapport på Skärgårdsdelegationens aktualiteter 

antecknades för kännedom. 
 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
  
§ 10 TILLKÄNNAGIVANDEN 

Förslag Man behandlar eventuella tillkännagivanden. 
 
Beslut Inga tillkännagivanden. 
 _____ 
   
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Förslag Man behandlar eventuella övriga ärenden. 
 
Beslut Man behandlade följande övriga ärenden: 
 
 Denina Björklund framförde en fråga angående social- och hälsovårdsreformens framskridande för 

skärgårdens vidkommande. Man förde en kort diskussion och enligt den har man inte erhållit nå-
gon ny information om reformen och dess betydelse för skärgården efter vårt senaste möte. 

 
 Den förda diskussionen antecknades för kännedom och man beslutade att fortsatta med uppfölj-

ning av reformprocessen. 
 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
 
  
§ 12 NÄSTA MÖTE  

Förslag Skärgårdskommissionen skall besluta om datum för nästa möte. 
 
Beslut Nästa möte ska enligt beslutet hållas som ett TEAMS-möte den 18.3.2021 kl. 14. 
 _____ 
   
§ 13 AVSLUTANDE AV MÖTET 

Förslag Ordföranden avslutar mötet. 
 
Beslut Ordföranden avslutade mötet kl. 15.23. 
 _____ 
   
 


