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SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION 

 

VI HÅLLER LIV I SKÄRGÅRDEN 
 

 

SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med en året runt fungerande 

samhällsservice till nytta för fastboende, deltidsboende, fritidsboende, besökare och 

näringsliv. 

 

SIKO Verksamhetsplan 2020                             

SIKO styrelse har på sitt årsmöte den 15 februari presenterat följande verksamhetsplan  

för 2020. 

 

SIKO:s vision 

• Stockholms skärgård är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för 

unga och gamla, året runt. 

• Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till 

regionens attraktivitet. 

• Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden  

• och samspelet med storstaden.  

• Skärgårdsskolornas unika profil gör dem attraktiva även för elever från fastlandet. 

• Kommunikationer och samhällsservice är anpassade till boende och näringsliv, 

året runt 

 

Levande skärgård 

SIKO representerar och stödjer 15 intresse/ samhällsföreningar i Stockholms skärgård: 

 

Björkö Arholma skärgårdsförening, Arholma Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna 

Skärgårdsförening, Föreningen Rindöborna, Mellanskärgårdens Intresseförening, 

Runmarö Intresseförening, Sandhamnsområdets Intresseförening, Nämdö 

Hembygdsförening, Svartsö Rådet, Södra Skärgårdens Intresseförening, Utö Kontakt- och 

Intresseförening, Östra Lagnö Byalag, Ornöborna, Björkö Arholma Hembygdsförening och 

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening. 

 

Visioner, mål och aktiviteter 2020 

 

SIKO ska fortsatt arbeta i fem självständiga fokusområden: 

 

• Bostäder och näringsliv 

• Skärgårdsskolor 

• Kommunikationer 

• Samhällsservice 

• Miljö och energi 
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Bostäder och näringsliv 

• Arbeta för att skärgårdskommunerna ska ta fram utvecklingsplaner för 

befolkningstillväxten på kärnöarna 

• Arbeta för en översyn av strandskyddslagen; skapa möjligheter att bygga där det 

redan är byggt. 

• Stimulera projekt för att med nya metoder återskapa de gamla 

skärgårdsnäringarna främst fiske och trädgårdsodling 

• Undersöka möjligheterna att underlätta för de kustnära deltidfiskarna 

• Skapa förutsättningar för nya typer för byggnation av överkomliga bostäder till 

exempel genom bostadskooperationer, arbeta med att ta fram ett pilotprojekt. 

• Arbeta för förenklade regelverk för det lokala näringslivet anpassade för 

skärgården som glesbygd. 

• Driva projektet Skärgårdsmentor och projekt Skärgårdsflytten för att 

underlätta utflyttningen till skärgården 

 

Skärgårdskolor 

• Fortsatt intensivt arbeta för skärgårdskolornas bevarande och utveckling. 

• Driva på för utökade möjligheter till kvalitetssäkrad fjärrundervisning 

• Driva att alla skärgårdsskolor ska ha en bra fiberanslutning. 

• Utnyttja skärgårdens unika karaktär och miljö för att profilera skärgårdsskolorna, - 

pilotprojekt sökes! 

 

Kommunikationer 

• Kräva förbättrad sjötrafik: 

•  samma bastidtabell året runt med möjlighet att dagspendla, framförallt till 

kärnöarna 

•  bättre koordination med busstrafiken 

•  fungerande frakttrafik året runt 

• Arbeta för bredbandsfiber till alla på öarna 

• Delta i Länsstyrelsens projekt med att förbättra replipunkterna för sjötrafiken 

 

Samhällsservice 

• Arbeta för att säkerställa relevanta Blåljusresurser i skärgården  

• Delta i Länsstyrelsens projekt för förbättrad post- och paketservice i skärgården  

• Arbeta för att bilprovningen ska finnas tillgänglig även på öar som har allmänna 

vägar men saknar bro- eller färjeförbindelser  

 

Miljö och energi 

• Arbeta med att öka kunskaperna om uthålliga vatten- och avloppslösningar och 

alternativa energilösningar för skärgården 

• Ta fram bättre underlag för kustens och havets miljöfrågor 

• Ytterligare belysa sälens och skarvens negativa inverkan på kustfisket 

• Stödja initiativ som bidrar till att bevara och utveckla skärgårdens unika naturvärden, säväl 

på land som i havet 
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• Motarbeta initiativ som ytterligare kan försvåra utvecklingen av en, året runt, 

levande skärgård. 

 

SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i: 

 

o Regionala Skärgårdsrådet (samarbetsorgan med skärgårdskommunerna och 

Region Stockholm f.d. Landstinget) 

o Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Länsstyrelsen, Region Stockholm 

och skärgårdskommunerna) 

o Skärgårdens Trafikantförening 

o Sjötrafikens referensgrupp 

o Skärgårdsstiftelsen 

o Svealands Kustvattenvårdsförbund 

o LEADER Stockholmsbygd 

o Ö för Ö, Länsstyrelsen 

o Skärgårdarnas Riksförbund, SRF 

 

SIKO:s arbete kan ses uppdelat i tre uppgifter. En inre, där vi stödjer och informerar 

skärgårdsborna genom de lokala medlemsföreningarna och en yttre där SIKO på ett 

representativt sätt kan ge information och hjälpa Länsstyrelsen, Region Stockholm och 

skärgårdskommunerna med kunskap och erfarenheter i arbetet för en året-runt levande 

skärgård. En tredje uppgift är att driva egna projekt.  

SIKO är också en viktig medlem i Skärgårdarnas Riksförbund, som arbetar med 

skärgårdsfrågor på riksnivå.  

 

Kontakter med politiken är viktig – SIKO kan beskriva hur samhällets spelregler för 

individer och företag påverkar livet i skärgårdarna. Vårt arbete präglas av att sprida 

kunskap och fakta och ge insikter om sammanhang och möjligheter. 

SIKO:s medverkan och kompetens efterfrågas i allt fler sammanhang. 

 

För att öka kunskaperna om skärgårdens villkor idag och imorgon kommer SIKO under 

nästa år att: 

• Föra ut budskapet från manifestation ”Levande Skärgård” till alla 

skärgårdskommuner. 

• Intensifiera kontakterna med våra medlemsföreningar och om möjligt presentera 

”Levande skärgård” på respektive förenings års- eller annat möte. 

 

För att stärka SIKO:s representativitet kommer SIKO under året också att erbjuda 

medlemskap till relevanta samhällsföreningar inom vårt verksamhetsområde. 


