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SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION

SIKO-rapport 2015
Kortfattat i rubrikform, se sida 2-4
SIKO:s MÅLSÄTTNING
 Att bidra till en långsiktig utveckling av skärgården.
 Att ta tillvara den bofasta befolkningens intressen.
 Att ha ett bra samarbete med alla som uppehåller sig i skärgården.
SIKO:s VISION
 Skärgården är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för barn och vuxna,
kvinnor och män.
 Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med
storstaden.
 Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till
skärgårdens och regionens attraktivitet. Skärgårdsmiljön ger livskvalitet och ekonomisk
utveckling i skärgården och hela regionen.
 Kommunikationer och teknisk försörjning är anpassade till boende, skärgårdens näringar
och de skilda kategorierna av besökare. Det är möjligt att bo i stora delar av skärgården och
samtidigt arbeta på fastlandet.
 Skärgården är tillgänglig för besök och rekreation året om. Här finns rika möjligheter till
avkoppling och friluftsliv, samtidigt som det ges starkt skydd för känsliga miljöer.
SIKO:s SÄTT ATT PÅVERKA
SIKO strävar efter öppen dialog, tydliga mål och tydliga beslut.
Detta gör vi genom att
 Öka uppmärksamheten kring och förmedla kunskap om skärgårdsbornas livsvillkor.
 Arbeta i redaktionskommittén för www.skargardsbryggan.com , en hemsida som bevakar
och informerar om skärgårdsfrågor i hela landet.
 Aktivt verka för att förbättra skärgårdsungdomarnas villkor.
 Vara drivande i arbetet med att formulera ett gemensamt måldokument för
skärgårdspolitiken i regionen.
 Arrangera Årsmötes-seminarium och Höstmöte, som är öppna för alla skärgårdsbor
 Med tydlig resultatinriktning driva skärgårdsbornas frågor i Regionala Skärgårdsrådet,
Exekutivkommittén och övriga organ där SIKO är representerat.
 Besvara remisser gällande översiktsplaner, sjötrafik, miljöfrågor i skärgården mm
 Aktivt delta och påverka i möten, seminarier och konferenser där skärgårdsfrågorna finns
på agendan.
 Bygga vår argumentation på kunskap om aktuella förhållanden och framföra
skärgårdsbornas synpunkter, önskemål och krav genom konkreta, tydliga argument.
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SIKO:s arbetsgrupper, ansvarsområden och förtroendeuppdrag i bokstavsordning
Besöksnäring / museum / kultur
SIKO har efter önskemål jobbat på att ta fram en folder för skärgårdsmuseum i Stockholms
skärgård till sommaren 2015 (faktainnehållet är redan framtaget). Finansiering för arbetet med
formen och tryck har varit stötestenen men nu är planen att foldern ska vara klar till
sommarsäsongen 2016.
Bilbesiktning på öar utan fastlandsförbindelse
SIKO har årligen kontakt med företaget OPUS Bilbesiktning inför öarnas bilbesiktningar. Då
bilbesiktningen numera är avreglerad har SIKO 2015 tillskrivit Transportstyrelsen för att försäkra sig
om en garanterad service i fortsättningen. (Se Skärgårdsbryggan 2015-08-19)
Bo
SIKO har en representant från Sandhamn och som medverkar i SRF:s arbetsgrupp.
Bredband
SIKO:s projekt BUD (Bredband-Utbyggnad-Drift) har resulterat i bredbandsföreningar på ett stort
antal öar. Idag finns flera fibernät som nu jobbar vidare med driften men även fortsatt utbyggnad.
SIKO har fortfarande en roll som part mellan öarnas föreningar och Länsstyrelsen.
BSPA (Baltic Sea Protected Area)
SIKO medverkar i nätverket för att bidra till bevarande av miljörna på Svenska Högarna, Gillöga och
Stora och Lilla Nassa.
Exekutivkommittén, Länsstyrelsen i Stockholms län
SIKO är representerad i kommittén som samverkar med Regional skärgårdsrådet.
Färjetrafik
SIKO har en representant från Yxlan och som leder SRF:s arbetsgrupp.
Hemsidan www.siko.org.se
Uppdateras kontinuerligt med mötesdatum, rapporter och protokoll.
Jordbruksfrågor/skärgårdsbönder - kulturlandskap
SIKO samverkar med Skärgårdsbönderna.
Kommersiell service, post-, paket & kassaservice, gods med färja, företagande
Ständigt pågående arbete för att motverka försämringar.
Landsbygdsutveckling (storstadsnära landsbygd/glesbygd)
Länsstyrelsens projekt Ö för Ö, med uppstart 2015 (Utö och Nämdö), i samverkan med Landstinget
och respektive kommun samt bofasta, företagare och organisationer inom respektive ö-område.
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Leader Stockholmsbygd
SIKO är representerade i styrelsen.
Miljö
SIKO är representerade i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
Politikerdebatt
Dag två på konferensön Nässlingen i samband med SIKO:s årsstämma 2015-02-16. Byggde på
SIKO:s enkätfrågor till Landstingspolitiker inför valet 2014, se SIKO:s hemsida.
Remisser
SIKO besvarar plandokument, svävartillstånd mm.
Replipunkter
Under 2015 har SIKO deltagit i diskussioner kring utbyggnad av Stavsnäs Vinterhamn.
RUFS (Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen)
SIKO deltar i RUFS-konferenserna.
Samhällsservice, blåljusfrågor, brandvärn mm
SIKO har en representant från Rindö och som deltar i SRF:s arbetsgrupp.
Sjötrafiken
SIKO är aktiva i dialog kring utvecklingen av sjötrafiken, medverkar i SL:s referensgrupp och i
Trafikantföreningens styrelse.
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) – ESIN
SIKO representeras av minst fyra personer på SRF:s aktiviteter.
Skärgårdens Trafikantförenings styrelse
SIKO innehar två platser.
Skärgårdsbryggan (SRF)
SIKO levererar skärgårdsnyheter till nyhetssajten Skärgårdsbryggan.
Skärgårdsskolor / ungdomsfrågor
SIKO har bjudit in ungdomar på studieresor. SIKO är representerade i SRF:s arbetsgrupp samt
ständigt pågående bevakning för att motverka försämringar.
Skärgårdskunskap (för politiker och tjänstemän)
SIKO har utarbetat ett informationsmatrial (PPT) som ständigt uppdateras.
Skärgårdsråd (Regionala)
Viktigt forum att driva aktuella skärgårdsfrågor som SIKO prioriterar högt.
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Skärgårdsråd (kommunala)
SIKO:s medlemsföreningar medverkar i de kommunala skärgårdsråden och meddelar till SIKO.
Skärgårdsråd (Amf 1)
SIKO deltar och sprider info om aktuella skärgårdsfrågor.
Skärgårdsstiftelsens styrelse
SIKO har två adjungerade styrelseplatser.
Strandskydd
Strandskyddsdelegationen har inför sin slutrapport i december träffat SIKO.
Studiebesök (arrangerade av SIKO)
Studieresa till Brändö (Ålands skärgård) i höstas.
Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse (SKVVF)
SIKO har plats i styrelsen
Trycksaker
Info i form av en SIKO-folder samt årsmöteshandlingar i form av en folder en gång per år, samt har
tagit fram visitkort.
V/A-frågor
SIKO bidrar genom sitt nätverk att förmedla kontakter.

