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Förslag till nytt avtal mellan Region Stockholm och
Skärgårdsstiftelsen, 2020–2023
Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal mellan Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län löper ut per den 31 december 2019 och ett nytt avtal ska
tecknas mellan parterna. Ärendet utgör förslag till nytt avtal för perioden
2020–2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-26
Förslag till avtal mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen
avseende perioden 2020–2023
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande
1. Förslag till avtal mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen,
TRN 2019–0220, avseende perioden 2020–2023 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Skärgårdsstiftelsen verkar för att bevara Stockholms skärgårds egenart och
naturvärde samt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur och turism med
beaktande av den bofasta befolkningens intresse. Stiftelsen äger och
förvaltar cirka 12 procent av marken i Stockholms skärgård och cirka 2000
tillhörande byggnader. Genom Region Stockholm erhåller stiftelsen både
driftsbidrag och investeringsbidrag. Region Stockholm ser positivt på det
arbete som bedrivits för att få en långsiktigt hållbar ekonomi i
Skärgårdsstiftelsen. Vikten av att detta arbete vidmakthålls är en
utgångspunkt för Regionens framtida finansiering av stiftelsen. Ett nytt
avtal mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknas, i enlighet
med gällande direktiv inom Regionen, för att tydliggöra parternas
ömsesidiga åtaganden samt nivå på finansiering under avtalsperioden.
I regionfullmäktiges beslut om budget 2020 framgår att tillväxt- och
regionplanenämnden ska arbeta fram ett nytt avtal med stiftelsen för
perioden 2020–2023.
Överväganden
stiftelsen under avtalsåren arbeta aktivt för att utveckla den
företagsmässiga inriktningen och vidta åtgärder att öka den egna
finansieringsandelen vid sidan av det ekonomiska stödet från Region
Stockholm. Med anledning av detta föreslås investeringsbidraget i det nya
avtalet ligga kvar på samma nivå som i nuvarande avtal, medan
driftsbidraget föreslås minska med
1 miljon kronor årligen under avtalsperioden.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär en successiv reduktion av bidraget till Skärgårdsstiftelsen
över åren 2020 till 2023. De ekonomiska konsekvenserna för regionen blir
marginellt positiva.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram 2017–
2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.
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AVTAL

§1 Avtalsparter
Detta avtal har träffats den 31 december 2019 mellan parterna:
Region Stockholm, organisationsnummer 232100–0016, genom dess nämnd Tillväxtoch regionplanenämnden med adress Box 22550, 104 22 Stockholm, (nedan kallad
”Region Stockholm”)
och
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, org.nr 802405–0216, med adress Box 7669, 103
94 Stockholm, (nedan kallat ”Stiftelsen”)
§2 Syfte
Region Stockholm och Stiftelsen ingår detta avtal för att formalisera respektive parts ansvar och
skyldigheter gentemot varandra samt formellt lägga en grund för samarbete vars mål är att bevara och
utveckla Stockholms unika skärgårdsområden i ett långsiktigt perspektiv.
§3 Bakgrund
Stiftelsens ändamål enligt stadgar (bilaga 1) 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.
Stiftelsen bildades 1998 gemensamt av Region Stockholm, Stockholms Stad samt Stiftelsen
Stockholms Skärgård. I samband med bildandet beslutade Stockholms stad att skänka alla sina
skärgårdsområden till Stiftelsen. Stiftelsen Stockholms Skärgård tillsköt vid bildandet all sin egendom
och verksamhet som Stiftelsen fortsatt driver.
Region Stockholm har genom avtal med Stockholms Stad förbundit sig att årligen bidra till Stiftelsens
verksamhet i sådan utsträckning att verksamheten kan bedrivas på en nivå motsvarande den som
bedrevs av Stiftelsen Stockholms Skärgård. Sedan bildandet 1998 är Region Stockholm
huvudfinansiär för Stiftelsens verksamhet och Stiftelsen har härigenom mottagit årliga driftsbidrag
från Region Stockholm.
Stiftelsen äger och förvaltar 2019 uppskattningsvis:
▪ 11 000 hektar mark
▪ 20 000 hektar vatten
▪ 2 000 byggnader/106 000 kvadratmeter lokalyta
▪ 40 naturreservat
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Naturvårdsdelen av verksamheten innefattar förvaltning av skyddad natur så som naturreservat, Natura
2000-områden samt djurskyddsområden. I förvaltningen ingår naturvårdsskötsel i enlighet med skötsel
och bevarandeplaner samt naturbevakning och tillsyn gällande efterlevnad av reservatsföreskrifter.
Exempel på åtgärder är naturvårdsåtgärder för bevarande av landskap, naturmiljö och arter, betesdrift,
översyn av gränsmarkeringar samt skyltning och informationsinsatser i fält.
Reservatsförvaltningen innehåller även åtgärder för det rörliga friluftslivet så som underhåll av stigar
och leder, rastplatser, dass, bänkar och andra besöksanordningar. Avfallshantering är också en stor del
av verksamheten, med sophämtning samt tömning och skötsel av så kallade skärgårdsmajor (TC samt
avfallsstationer).
§ 4 Ekonomiskt bidrag
Region Stockholm har i enlighet med §2 ett huvudansvar för finansieringen av Stiftelsens verksamhet.
4.1 Driftsbidrag
För perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023 ska Stiftelsens årliga driftsbidrag uppgå till
nedanstående belopp. Det årliga bidragsbeloppet sjunker med 1 miljon kronor årligen.
(Tkr)
Driftsbidrag

2020
55 275

2021
54 275

2022
53 275

2023
52 275

Summa
215 100

4.2 Investeringsbidrag
För att skapa förutsättningar för Stiftelsen att genomföra de omfattande underhålls- och
reinvesteringsåtgärder som behöver utföras på de fastigheter som ägs och förvaltas av Stiftelsen, ger
Region Stockholm ett årligt investeringsbidrag till Stiftelsen under perioden 1 januari 2020 till och
med 31 december 2023.
(Tkr)
Investeringsbidrag

2020
24 000

2021
24 000

2022
24 000

2023
24 000

Summa
96 000

4.3 Användning av ekonomiskt bidrag
Driftsbidrag får användas för investeringar om ett sådant utrymme finns men investeringsbidraget får
inte användas till finansiering av drift.
§5 Stiftelsens egen finansiering av verksamheten
Stiftelsens egen finansiering av verksamheten sker genom hyres- och arrendeintäkter,
vänbidrag samt andra offentliga bidrag och gåvor. Stiftelsen ska under avtalsåren arbeta aktivt för att
utveckla den företagsmässiga inriktningen och vidta åtgärder att öka den egna finansieringsandelen vid
sidan av det ekonomiska stödet från Region Stockholm. Ambitionen är att skapa en affärsmodell så att
en ökning av Stiftelsens egna finansieringen av verksamheten kan säkerställas på ett långsiktigt och
tillförlitligt sätt. Stiftelsen har vidare ett ansvar för att god kostnadskontroll tillämpas.
§6 Skärgårdsstiftelsens pensionsförpliktelser
Region Stockholms fullmäktige beslutade, den 24 mars 1998, att garantera Stiftelsens
pensionsåtaganden för personal anställda av stiftelsen (LS9712-1082 §63). Fullmäktiges beslut gäller
tills dess att annat beslut fattats, alternativt fram till en eventuell avveckling av Stiftelsen. Stiftelsens
årliga pensionskostnader, inklusive förändring av årlig pensionsskuld, ska hanteras inom ramen för de
årliga driftsbidragen vilket specificeras under §4.1, och inom Stiftelsens övriga inkomster. Den

Tillväxt- och regionplanenämnden

garanti som Region Stockholm åtagit sig för Skärgårdsstiftelsens pensionsåtagande för personal
anställda av stiftelsen gäller även fortsättningsvis.
§ 7 Rapportering
Stiftelsen ska årligen ge en ekonomisk redovisning hur Region Stockholms ekonomiska bidrag
använts under året samt hur kostnadskontroll genomförts, och ska senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång lämna en kopia av årsredovisning inklusive revisionsberättelse till Region
Stockholm. Därutöver ska Stiftelsen tillhandhålla övrig ekonomisk information och analyser som
Region Stockholm kan komma att efterfråga. Region Stockholm åtar sig att årligen i särskild ordning
diskutera Stiftelsens verksamhet.
§8 Extern kommunikation
Stiftelsen åtar sig att i all publik kommunikation och i övrigt där så är lämpligt ange att Region
Stockholm är stiftelsens huvudfinansiär.
§9 Giltighet
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023 och upphör därefter
utan särskild uppsägning. Parternas intention är att säkerställa Stiftelsens verksamhet och finansiering
även för tiden efter detta avtals utgång. Diskussioner kring ett nytt avtal ska påkallas senast den 31
mars 2023 av endera parten.
§10 Undertecknande
Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Region Stockholm

För Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

----------------------------------Gustav Hemming
Regionråd
Ordförande tillväxt- och regionplanenämnden

---------------------------------------------Anna Waxin
Verkställande direktör

---------------------------------------------Elisabeth Thand Ringqvist
Styrelsens ordförande
Bilagor:
-

Bilaga 1. Skärgårdsstiftelsens stadgar
Bilaga 2. Skärgårdsstiftelsens investerings -och underhållsplan

