
 

Välkommen att delta i Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisations  

digitala föreningsstämma söndag 13 mars kl. 11 – 13! 

Varje medlemsförening har rätt att representeras av två mötesdelegater med rösträtt på 

stämman. Föreningsstämmans handlingar finns även upp på SIKO-sajten www.siko.org.se  

Anvisningar för det digitala mötet mejlas till anmälda deltagare och delegater i tid för mötet. 

 

Föreningsstämmans handlingar – en innehållsförteckning 

Dagordning     sid 2 

SIKO:s Vision 2030   sid 3 

Verksamhetsberättelse 2021 med bilaga  sid 4 - 9 

Ekonomisk redovisning 2021    sid 10 - 11 

Verksamhetsplan 2022    sid 12 - 14 

Budget 2022    sid 15 

Revisionsberättelsen samt Valberedningens förslag redovisas i separata bilagor. 

http://www.siko.org.se/
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SIKO:s föreningsstämma 13/3 2022 

 

Förslag dagordning 

1. SIKO:s ordförande öppnar mötet 

2. Anmälan av delegater och justering av röstlängd 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 

7. Ekonomisk redovisning 

a) Resultat- och balansräkning 

b) Revisionsberättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Presentation och fastställande av verksamhetsplan och budget 2022 

11. Fastställande av årsavgift 2023 

12. Frågan om arvoden  

13. Val av ordförande för 2022 

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

16. Information om val vilka SIKO har att förrätta 

17. Val av valberedning  

18. Inkomna motioner och förslag  

19. Övriga frågor 

20. Föreningsstämman avslutas 
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SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med året-runt fungerande 

samhällsservice till nytta för boende, besökare och näringslivet i Stockholms skärgård. 

Vision 2030 

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

gamla året runt. 

• Befolkningen har ökat! 

• 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 året-runtanpassade till boende och 

näringsliv.  

 

Landsort, en av kärnöarna i Stockholms skärgård som kämpar för sin överlevnad som ett 

året-runt-levande samhälle. Foto: Landsorts Sjö och Miljö Centrum, LSMC 

 

 

SIKO:s Vision 2030 
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SIKO:s arbete under 2021 

Den pågående pandemin har även under 2021 starkt påverkat SIKO:s arbete.  

Planerade besök hos nuvarande och potentiella medlemsföreningar har ställts in och alla 

såväl styrelse- som andra möten har fått hållas digitalt. Även om kvaliteten på de digitala 

mötena väsentligen ökat under året har verksamheten hämmats av avsaknaden av 

personliga möten. Detta gäller såväl SIKO:s interna arbete som arbetet med andra 

organisationer och samarbetspartners. Trots pandemin kunde ett framgångsrikt fysiskt 

möte genomföras under året, se vidare under rubriken ”Skärgårdsspaning 2022” i 

verksamhetsberättelsen.  

Strandskyddsutredningen  

SIKO har i kontakter med utredaren, i offentliga debatter och genom inlägg i såväl riks- 

som lokalpress kraftigt protesterat mot slutsatserna i utredningen och förslagen i den 

följande lagrådsremissen. Utan en vettig strandskyddslagstiftning som gör det möjligt att 

utveckla skärgården och bygga bostäder på kärnöarna dör skärgården och förvandlas till 

ett gentrifierat sommargetto. Se verksamhetsberättelsens bilaga:  

• SIKO protesterar kraftigt mot förslaget på ny strandskyddslagstiftning. 

Projekt Skärgårdsflytten  

Med början 2020 driver SIKO projektet Skärgårdsflytten för att stimulera intresset för 

utflyttning till kärnöarna. Fem kärnöar har hittills gått med i projektet, Svartsö, Möja, 

Nämdö, Ornö och Landsort. Se mer på levandeskärgård.se  

Som komplement till den digitala aktiviteten trycktes sommaren 2021 ettusen ”Skulle du 

vilja bo på den här ön-kort” till varje deltagande ö att delas ut i hamnar, på restauranger 

och andra flitigt besökta ställen på de fem öarna.  

 

 
Verksamhetsberättelse 2021 
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Sammanlagt anmälde ca 40 familjer sitt intresse. Kanske en blygsam siffra, men kan till 

exempel Möjas befolkning öka med 5 personer motsvarar det en ökning på cirka 18 000 

personer om man jämför med Stockholms stad! 

Kortkampanjen kommer att fortsätta under 2022 och förstärkas med affischering och 

eventuellt, om ekonomin tillåter, med annonsering i sociala medier. 

Resultatet kommer under 2023 att sammanställas som en ”inofficiell bostadskö” i avvaktan 

på att nya bostäder kan byggas på kärnöarna.  

Projekt Jordgubbar och kräftor  

Under året har idén om att odla jordgubbar och föda upp abborrar i ett slutet, landbaserat 

system diskuterats och utvecklats. En ansökan om bidrag till en förstudie har inlämnats till 

Region Stockholm. Ansökan har fått ett positivt mottagande och förhoppningen är att 

projektet ska kunna startas under 2022. Projektet kommer att ledas av Elin Dahlgren från 

föreningen Nämdö Green Archipelago och verksam vid SLU.  

Nationalpark och biosfärområde i Nämdöskärgården  

Många olika projekt pågår i arbetet med den kommande nationalparken och det eventuella 

biosfärområdet. Bland annat genomför Värmdö kommun en ambitiös omlandsanalys i 

vilken SIKO är samarbetspartner. Se mer på http://www.greenarchipelago.se/ . 

Projekt Skärgårdsskolan 3.0  

Även detta år har pandemin omöjliggjort för SIKO att starta projektet med målsättningen att 

utveckla idéer för en mer effektiv och attraktiv skärgårdsskola. Projektet är viktigt för en 

levande skärgård. Utan en attraktiv skärgårdsskola kommer det att vara mycket svårt att få 

till stånd en inflyttning av barnfamiljer till kärnöarna. Projektet kommer därför att ges fortsatt 

hög prioritet under 2022 med förhoppningen att SIKO:s nyetablerade samarbete med 

Södertörns Högskola ska kunna leda till att en kvalificerad projektgrupp kan etableras. 

Skolwebbinarium  

Webbinariet ”Den lilla skolan med de STORA möjligheterna”, initierades av Facebook-

gruppen ”Rädda Värmdös ö-skolor” och arrangerades den 25 mars 2021 av Skärgårdarnas 

Riksförbund (SRF) i samarbete med SIKO.  

Forskarna Gerd Pettersson, Umeå universitet, och Gunilla Karlberg-Granlund, Åbo 

akademi, redovisade sina forskningsresultat inom området "små skolor". Peter Nord (SIKO) 

som är förstelärare på Utö skola F-9 berättade om verklighetens ö-skola. Övriga som 

deltog var bland annat Ingrid Carlberg, professor i pedagogik och Gustav Hemming, 

Regionskärgårdsråd Stockholm. Lotten Hjelm, ordförande in SRF modererade.  

Seminariet spelades in och finns på SRF:s YouTube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCv2DZssapqJWC4luBP560Sg/playlists  

Samarbete med Södertörns Högskola  

SIKO har etablerat samarbete med Södertörns högskola. Ett projekt med bidrag från 

Regionen och SIKO, ”Hållbart företagande i skärgården”, är under uppstart. 

Förhoppningen är att detta första projekt ska leda till flera och att SIKO därmed med hjälp 

av akademin ytterligare kan stärka sin position i skärgården.  

http://www.greenarchipelago.se/
https://www.youtube.com/channel/UCv2DZssapqJWC4luBP560Sg/playlists
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Samarbete med Skärgårdens Trafikantförening  

Sedan länge har SIKO och Trafikantföreningen samarbetet. För att ytterligare stärka 

skärgårdens röst i frågor som rör sjötrafiken i skärgården har vi nu formaliserat samarbetet. 

SIKO kommer, som tidigare, att vara representerat i deras styrelse och deras ordförande 

disponerar nu en av SIKO:s platser i det Regionala skärgårdsrådet.  

Sjötrafiken  

Som tidigare har SIKO under året kraftfullt drivit de strukturella sjötrafikfrågor som ännu 

inte fått en tillfredställande lösning:  

• Basturlistor som gäller hela året.  

• RUFS-trafik, två turer ut- respektive in från alla kärnöar.  

• Bättre anpassade byten mellan sjö- och landtrafik.  

Det finns även en stor oro för den nedrustning av skärgårdstrafikens tonnage som sker – 

gamla, sämre och mindre fartyg än tidigare och som ofta ställer in turer p.g.a. hårda vindar 

eller tekniska problem. Till detta turlistor som är mer anpassade till entreprenörernas 

schemaläggning av sina båtar än till de boendes kommunikationsbehov. 

SIKO har under året även lämnat remissvar på:  

• T 22, den årliga remissen inför trafikförändringar i SL-trafiken.  

• Sjötrafikutredningen  

• Kollektivtrafikplan 2050  

• Riktlinje för trafikbryggor  

Sammanfattningsvis konstaterar SIKO att det fortfarande finns ett stort behov att förbättra 

Trafikförvaltningens kunskaper och insikter om de verkliga förhållanden och behov som 

råder på öarna. SIKO har därför, tillsammans med Skärgårdens Trafikantförening, under 

året lagt ner stor energi för att förbättra dialogen med ansvariga politiker och tjänstemän. 

Möte med SIKO:s företagarföreningar  

Den 29 september genomfördes ett digitalt möte med SIKO:s företagarföreningar.  

Syftet var att dels att skapa kontakter mellan föreningarna dels att få input till företagens 

behov av digital utveckling. Detta för att kunna hjälpa Länsstyrelsen med prioriteringarna i 

samband med den digitala utbildning som kommer att genomföras 2022. 

Skärgårdsspaning 2022  

Den 21 november genomfördes det första ”riktiga” SIKO- mötet sedan pandemin bröt ut. 

Ca 25 deltagare från Tjockö i norr till Landsort i söder träffades på Idöborg för 

erfarenhetsutbyte och för att spana kring aktuella skärgårdsfrågor.  

Presentationerna finns på www.siko.org.se/page_110.html  

SIKO svarar på remiss om hållbarhetsstrategi för Region Stockholm  

Som vanligt berörs skärgården bara mycket översiktligt i förslaget på ny hållbarhetsstrategi 

för Regionen. I SIKO:s remissvar är vi tydliga med att en ordentlig analys måste göras för 

att tydliggöra vad som krävs för att göra skärgården hållbar för kommande generationer. 

SIKO:s remissvar finns här www.siko.org.se . 

http://www.siko.org.se/page_110.html
http://www.siko.org.se/
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Landshövdingebesök på Landsort  

Den 15 september gjorde Landshövdingen Sven-Erik Österberg med två kollegor och en 

representant från SIKO:s AU ett uppskattat studiebesök på Landsort. På agendan stod 

bland annat replipunkt Ankarudden, hamnprojekten, bostäder och sist men inte minst 

framtiden för Landsort som unikt kulturarv. Besöket kommer att följas upp med att 

Länsstyrelsen och SIKO arrangerar en ”hearing” om Landsorts framtid med alla relevanta 

myndigheter och organisationer. 

SIKO:s samarbeten  

SIKO samarbetar med och är representerade i ett antal råd och styrelser, där vi aktivt 

driver frågor som är viktiga för en levande skärgård:  

• Regionala skärgårdsrådet (Region Stockholm)  

• Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen, Länsstyrelsen, 

Regionen och skärgårdskommunerna)  

• Skärgårdsstiftelsen  

• Svealands Kustvattenvårdsförbund  

• LEADER Stockholmsbygd  

• Skärgårdarnas Riksförbund, SRF  

• Värmdö, Norrtälje och Haninge kommunala skärgårdsråd  

Detaljerad information om möten som SIKO deltagit i under året finns i kalendariet på 

www.siko.org.se/text2_42.html . 

Ekonomi  

Årets resultat och balansräkning redovisas i separat bilaga. 

SIKO:s styrelse och funktionärer 2021  

Ordförande  

Ulf Westerberg, Möja (Möjaskärgårdens Företagarförening)  

Vice ordförande  

Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) 

Ledamöter  

Martin Hinders, Svartsö (Svartsörådet)  

J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna)  

Göran Lagerström, Karsholm (Stavsuddaskärgårdens Intresseförening)  

Peter Nord, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening)  

Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)  

Bo Tyrefors, Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening)  

Björn Öberg, Landsort (Landsorts Sjö- och Miljö Centrum)  

Adjungerade till styrelsen  

Britt Fogelström, Möja – sekreterare  

Urban Gunnarsson, Norrtälje – kassör 

Ersättare i styrelsen  

Malcolm Dixelius, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) 

Styrelsens arbetsutskott  

http://www.siko.org.se/text2_42.html
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Ulf Westerberg  

Gunilla Söderqvist  

Göran Lagerström  

Britt Fogelström  

Urban Gunnarsson  

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda, digitala möten  

Arbetsutskottet har året haft 15 protokollförda, digitala möte  

Revisorer  

Lennart Rohdin och Lotta Valdvik,  

Sture Malmgren, ersättare  

Valberedning  

Sune Fogelström (Möja), sammankallande  

Joel Nordstedt (Söderöra)  

Ulla Larsson (Runmarö)  

Per Friden (Ornö)  

Medlemsföreningar  

Björkö Arholma Skärgårdsförening  

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening  

Dalarö företagarförening  

Föreningen Ornöborna  

Föreningen Rindöborna  

Husarö företags- och intresseförening  

Kymendö Intresseförening  

Landsorts Sjö och Miljö Centrum  

Möjaskärgårdens Företagarförening  

Nämdö Hembygdsförening  

Runmarö Intresseförening  

Sandhamnsområdets Intresseförening  

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening  

Svartsörådet  

Utö företagarförening  

Utö Kontakt- och Intresseförening  

Östra Lagnö Byalag 
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Bilaga till SIKO:s verksamhetsberättelse 2021 

SIKO protesterar kraftigt mot förslaget på ny strandskyddslagstiftning.  

För att Stockholms skärgård ska kunna fortleva som en attraktiv del av regionen krävs en 

bofast befolkning som kan bevara och utveckla skärgårdens unika värden och kultur och 

tillhandahålla all den service som hundratusentals besökare och tiotusentals fritidsboende 

kräver. Det är de bofasta som gör skärgården levande - året runt.  

Sedan årtionden minskar dessvärre den bofasta befolkningen. Främst på grund av bristen 

på bostäder. Efterfrågan på fritidsbostäder har drivit upp fastighetspriserna till en nivå som 

gör det omöjligt för en vanlig löntagare att bosätta sig i skärgården. Därför råder en akut 

bostads- och därmed arbetskraftsbrist i skärgården.  

En levande skärgård kräver en positiv befolkningstillväxt på de, i den regionala 

utvecklingsplanen (RUFS), utpekade kärnöarna. Detta förutsätter att det på dessa öar blir 

möjligt att bygga bostäder till överkomliga priser.  

Detta, i sin tur, förutsätter att det blir möjligt att på kärnöarna ianspråkta bebyggd såväl 

som obebyggd mark även inom områden som idag omfattas av strandskydd. Dock endast 

för bostadsbyggnader, verksamhetslokaler och bryggor avsedda för fastboende.  

På andra skärgårdsöar än kärnöar bör byggnation tillåtas endast där det redan är byggt 

och marken därmed redan är ianspråktagen. Obebyggda öar eller obebyggda delar av öar 

ska inte kunna exploateras.  

Den nu föreliggande lagrådsremissen om en ny strandskyddslagstiftning utgår, enligt vad 

strandskyddsutredaren själv anger, från ”ett Arjeplog-perspektiv”. SIKO ifrågasätter starkt 

att ha samma strandskyddslagstiftning i Arjeplog som i Stockholms skärgård. Två platser 

med helt olika geografiska, historiska, kulturella och sociala förutsättningar fordrar självklart 

ett för respektive plats anpassat strandskydd. Och så är det i hela landet.  

Att försöka få ett fungerande strandskydd som ser likadant ut i hela Sverige är tvärtemot 

allt tal om behovet av lokal utveckling på landsbygden. Ett gemensamt strandskydd för 

hela Sverige är omodernt och exempel på ett förlegat, centralistiskt tänkande som borde 

höra hemma i en annan tid. Stockholms skärgård förtjänar därför en ny, relevant 

strandskyddslagstiftning som skyddar skärgårdens unika värden och ger den livskraft för 

framtiden.  

Utan en fastboende befolkning dör skärgården och kommer helt att förvandlas till ett 

gentrifierat sommargetto! 
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SIKO 814400-6007 Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31 

Rörelsens intäkter    Perioden 

Medlemsintäkter      18 150,00 

Region Stockholm    500 000,00 

Summa intäkter    518 150,00 

Rörelsens kostnader 

Hemsidan        3 110,00 

Resekostnader     14 412,00 

Möteskostnader     11 645,00 

Trycksaker, reklam       1 000,00 

Bokföringskostnader       1 679,00 

Uppvaktningar       1 222,00 

Skärgårdsflytten 2021     58 221,00 

Bankkostnader       1 174,00 

Medlemsavgifter       5 538,00 

Summa rörelsens kostnader    98 001,00 

Personalkostnader 

Mötesersättning     29 000,00 

Arvode AU      28 560,00 

Arvode kommunikatör       9 520,00 

Fokusgruppsansvarig       9 520,00 

Arvode ordförande     71 400,00 

Arvode vice ordförande     23 800,00 

Arvode sekreterare     33 320,00 

Arvode kassör       9 520,00 

Timersättning kassör     20 440,00 

Arbetsgivaravgifter     18 160,00 

Moms och arbetsgivaravg. fakturerat   85 137,00 

Summa personalkostnader   338 377,00 

Summa rörelsens kostnader totalt  436 378,00 

RESULTAT      81 772,00 

  

 

Resultatrapport 2021 
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SIKO 814400-6007 Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31 

Ing. balans  Period  Utg. balans 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Skattekonto      4 680,00             0,00      4 680,00 

Bankkonto verksamhet    37 329,55  142 524,25  179 853,80 

Bankkonto projekt  110 032,40   -58 471,00    51 561,40 

Summa omsättningstillgångar  152 041,95    84 053,25  236 095,20 

EGET KAPITAL 

Eget kapital 

Eget kapital    -41 838,48    -2 281,25    -44 119,73 

Öronmärkt kapital (A-M Högel)     12 738,93            0,00     12 738,93 

Redovisat resultat    -72 942,40  -81 772,00  -154 714,40 

Summa eget kapital  -102 041,95  -84 053,25  -186 095,20 

Kortfristiga skulder 

Pågående projekt      -50 000,00    0,00    -50 000,00 

SUMMA EGET KAPITAL OCH  

SKULDER     -152 041,95          -84 053,25  -236 095,20 

  

 

Balansrapport 2021 
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Som grund för SIKO:s årliga verksamhetsplan ligger som vanligt SIKO:s VISION 2030 som 

den presenteras på www.levandeskärgård.se.  

Visionens utgångspunkt är att öka bobarheten i skärgården och bevara skärgårdens unika 

natur- och kulturvärden. Baserat på vår vision görs årliga prioriteringar utifrån det aktuella 

läget och vår tillgång till resurser, såväl ekonomiska som personella.  

SKAPA BEFOLKNINGSTILLVÄXT PÅ KÄRNÖARNA 

Den största utmaningen för en levande skärgård året-runt är att vända den nuvarande 

avfolkningen av kärnöarna till en befolkningstillväxt. Flera kärnöar har fortfarande en 

möjlighet att återutvecklas till överlevnadskraftiga lokalsamhällen. Ett av de största hindren 

för nya personer och familjer att bosätta sig i skärgården är bristen på överkomliga 

bostäder. Utvecklingen av fastighetspriserna i skärgården under de senaste åren har 

inneburit att det idag inte är ekonomiskt möjligt för en vanlig löntagarfamilj att bosätta sig i 

skärgården. För att vända trenden krävs kraftfulla insatser av såväl kommunerna, regionen 

och staten. 

Skärgårdskommunerna måste tydligt manifestera att man vill ha en levande 

skärgård med fastboende och att man vill satsa på bra skolor för skärgårdsbarnen.  

Regionen måste säkerställa basturlistor och RUFS-trafik. Med bred representation i 

hela skärgården och i samarbete med Skärgårdens Trafikantförening kommer SIKO 

genom sin sjötrafikgrupp att intensifiera arbetet med att komma till rätta med de 

strukturella bristerna i sjötrafiken och dess koordination med anslutande landtrafik. 

Staten måste lagstifta om en strandskyddslagstiftning som gör det möjligt att utveckla 

skärgården och bygga bostäder och verksamhetslokaler på kärnöarna. Utbyggnaden 

av bredband i skärgården måste slutföras och ett fortsatt statligt stöd är en 

förutsättning.  

SIKO kommer därför med mycket hög prioritet att driva frågan om befolkningstillväxt i 

alla forum och alla medier som SIKO kan skapa tillgång till. 

VALÅR 2022 

Valåren är extra viktiga för civilsamhällets dialog med politiska beslutsfattare.  

SIKO avser att driva påverkansarbetet bland annat genom att genomföra korta ”Skärgårds-

hearings” med regionala politiker gällande deras syn på skärgårdsutveckling och vilka 

konkreta planer man har för en progressiv skärgårdsutveckling. 

  

 

Verksamhetsplan 2022 

http://www.levandeskärgård.se./


Sida 13 av 15 
 

PROJEKT OCH AKTIVITETER 

Projekt Skärgårdsflytten 

Sedan 2020 driver SIKO projektet Skärgårdsflytten för att stimulera till utflyttning till 

kärnöarna. Fem kärnöar har hittills gått med i projektet, Svartsö, Möja, Nämdö, Ornö och 

Landsort. Se mer på SIKO-sajten levandeskärgård.se. Kampanjen kommer att fortsätta 

under 2022 och förstärkas om ekonomin tillåter. Resultatet kommer under 2023 att 

sammanställas som en ”inofficiell bostadskö” i avvaktan på att nya bostäder kan byggas på 

kärnöarna. 

Projekt Kräftor och jordgubbar 

Under 2021 har idén om att föda upp kräftor och odla jordgubbar i ett slutet, landbaserat 

system diskuterats och utvecklats. En ansökan om bidrag till en förstudie har inlämnats till 

Region Stockholm. Ansökan har fått ett positivt mottagande och förhoppningen är att 

projektet ska kunna startas under 2022. Projektet kommer att ledas av Elin Dahlgren, 

verksam vid SLU och i föreningen Nämdö Green Archipelago. 

Nationalpark och biosfärområde i Nämdöskärgården 

Många olika projekt pågår i arbetet med den kommande nationalparken och det eventuella 

biosfärområdet. Bland annat genomför Värmdö kommun en ambitiös omlandsanalys i 

vilken SIKO är samarbetspartner. Se mer på: www.greenarchipelago.se   

SIKO kommer att vara Region Stockholm behjälplig med att för Regionala skärgårdsrådet i 

maj genomföra ett studiebesök i Nämdöskärgården. 

Projekt Skärgårdsskolan 3.0 

Även 2021 har pandemin omöjliggjort för SIKO att starta projektet med målsättningen att 

utveckla idéer för en mer effektiv och attraktiv skärgårdsskola. Projektet är viktigt för en 

levande skärgård. Utan en attraktiv skärgårdsskola kommer det att vara mycket svårt att få 

till stånd en inflyttning av barnfamiljer till kärnöarna. Projektet kommer därför att ges fortsatt 

hög prioritet under 2022 med förhoppningen att SIKO:s nyetablerade samarbete med 

Södertörns Högskola ska kunna leda till att en kvalificerad projektgrupp kan etableras. 

Hållbart skärgårdsföretagande 

SIKO har etablerat samarbete med Södertörns högskola för projektet ”Hållbart 

skärgårdsföretagande”. Projektet kommer att ledas av Södertörns Högskola med 

finansiering av SIKO och förhoppningsvis Region Stockholm. 

SIKO samarbetar och bistår Länsstyrelsen med kontakter i samband med projektet Mer 

Digital, utbildningar för att öka den digitala kompetensen hos mikro- och småföretagare i 

Stockholms skärgård. 

Energi i skärgården 

Den senaste tiden har frågan om energiförsörjning i skärgården i hög grad aktualiserats. 

SIKO ser därför ett behov att på alla sätt tillvarata skärgårdens intressen och slå vakt om 

att våra naturresurser sol och vind används på bästa sätt.  

Ett ”Skärgårdsenergiprojekt” kommer därför att etableras under året. Ett första, om än litet, 

steg har tagits genom att SIKO i januari utarbetat och distribuerat en enkät om laddstolpar 

på replipunkter och kärnöar. 

  

http://www.greenarchipelago.se/
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Post och paket 

SIKO deltar sedan 2018 i Länstyrelsens projekt ”Post och paket”. Målsättningen är att post- 

och  paketservice ska finnas på alla kärnöar och andra större öar. Närmast på tur står Husarö. 

Skärgårdsting 2023 

Ett Skärgårdsting genomfördes senast 2019 i Nynäshamn. SIKO avser att ta stafettpinnen och 

under året undersöka möjligheterna till ett nytt format på Skärgårdsting med målsättning om 

ett genomförande 2023. 

SIKO:s Skärgårdsturné 2022 

En turné till nuvarande och potentiella medlemmar har stått på programmet sedan 2020. 

Om      pandemin nu tillåter kommer turnén att genomföras under 2022. 

SIKO:s REPRESENTATION I RÅD OCH STYRELSER 

SIKO kommer under året att aktivt och intensifierat driva frågor som är viktiga för en 

levande   skärgård i de råd och styrelser i vilka vi är representerade. 

• Regionala skärgårdsrådet (Region Stockholm) 

 
• Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen, Regionen och 

skärgårdskommunerna) 

 
• Skärgårdens Trafikantförening 

 
• Skärgårdsstiftelsens styrelse (SIKO är adjungerade) 

 
• Svealands Kustvattenvårdsförbund 

 
• LEADER Stockholmsbygd 

 
• Skärgårdarnas Riksförbund, SRF 

 
• Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Pilot Stockholms Skärgård” 

 
• Värmdö, Norrtälje och Haninge kommunala skärgårdsråd 
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Intäkter     2022 

Regionen     500 000 

Medlemsavgifter      25 000 

Reserverade medel 2021 

Skärgårdsflytten      15 000 

Hållbart skärgårdsföretagande     25 000 

Kräftor och jordgubbar      10 000 

Skolprojekt       15 000 

Summa intäkter   590 000 

Kostnader 

Digital utveckling & digitala medier     40 000 

Resor       40 000 

Medlemsmöte x 1    140 000 

Administrativa kostnader     25 000 

Projekt Skärgårdsflytten      15 000 

Arbetsgrupper      25 000 

Personalkostnader    

Mötesersättningar/arvoden   300 000 

Summa kostnader   590 000 

 

Budgetförslag 2022 


