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Program  
SRF Årsstämma 2017 

Visingsö i Vättern 

11-12 mars 2017  

 

fredag 10 mars 

Incheckning på Wisingsö Hotell och konferens, middag vid 20-tiden  

 

lördag 11 mars 

09.00 Välkommen – inledning SRF och Visingsörådet 

 Årsstämma med sedvanliga förhandlingar  

 Projektet Vilja - Kunna- Våga 

 Handlingsplan för 2017 
 

12.00 Lunch 

 Konstituerande och arbetsgrupper 
 

13.30 Tankar kring skärgårdsutveckling i Norge och i Sverige 

Hans Arén från Koster berättar om norsk skärgårds- och landsbygdspolitik med exempel 
från ö-gruppen Traena i Nordnorge. Han presenterar även en ny bok ”Den första 
samhällsnivån” som han och Ulla Herlitz har gjort för Hela Sverige ska leva. 
 

15.30 Visingsörådet  

Hemmaföreningen Visingsörådet berättar om hur de arbetar med kommunen och 

myndigheter och vilka frågor som är viktiga nu. Presenterar det goda exemplet 

Visingsöbostäder. 
  

18.00 Samling i muséet – Visingsö historia 

 Därefter middag 

 
söndag 12 mars 

08.30 Presentation av grupper och föreningar 

 Remiss Landsbygdskommitténs slutbetänkande - grupparbete 

Aktuellt inom SRF  

Skärgårdskonferens, bränslefrågan  
 

 Avslutning 
 

11.30 Lunch  
 

12.30 Färja (alternativt 13.30 eller senare) 

 

 

 
 

info@skargardarna.se                              www.skargardarna.se 
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Deltagare 10/3 ‐12/3 Årsstämma 2017 på Visingsö i Vättern 
 

1 Bohusläns Skärgårdsråd Lena Kjellman lena.m.kjellman@gmail.com 

2 Bohusläns Skärgårdsråd Hans Aren hans@aren.se 

3 Bohusläns Skärgårdsråd Dag Lundman dag_lundman@yahoo.se 

4 Bohusläns Skärgårdsråd Lars-Erik Knutsson hunnebo.knutsson@telia.com 

5 Gräsö Skärgårdsråd Birgitta Söderberg birgittasoder53@hotmail.com 

6 Gräsö Skärgårdsråd Anders Olsson, styrelsen SRF anders@skargardarna.se 

7 Hemsö Skärgårdsförening Monika Bäcklund monika.hultom@telia.com 

8 Holmöns Utvecklingsforum Olle Nygren olle.nygren@holmon.com 

9 Holmöns Utvecklingsforum Lena Egnell, styrelsen SRF lena@skargardarna.se 

10 Hvens Byalag Viktoria Löwenthal viktoria@maremeva.net 

11 Hvens Byalag Sara Nilsson a97sarni@hotmail.com 

12 SIKO, Stockholms skärgård Ulf Westerberg uffe@alwredovisning.se 

13 SIKO, Stockholms skärgård Björn Sjöblom bjorn.sjoblom@telia.com 

14 SIKO, Stockholms skärgård Urban Gunnarsson urbang@telia.com 

15 SIKO, Stockholms skärgård Maria Nilsson mille.nilsson@gmail.com 

16 Smålandskustens Skärgårdsförening Birgitta Källgren birgittakallgren@tele2.se 

17 Smålandskustens Skärgårdsförening Ulla Tingström  ullating@gmail.com 

18 SURF Janni Olsson, styrelsen SRF janni@skargardarna.se 

19 Sörmlands skärgårdsförening S.S.I.F. Stig Lundmark stig.lundmark@telia.com 

20 Sörmlands skärgårdsförening S.S.I.F. Lisbet Torstensson lisbet.torstensson@gmail.com 

21 Söderhamns Kust- & Skärgårdsförening Barbro Olsson grimshararna@gmail.com 

22 Visingsörådet Bengt Svensson bengtannika47@gmail.com 

23 Visingsörådet Gunilla Everland Rylner gunillarylner@hotmail.com 

24 Vinöns kultur- och hembygdsförening RoseMarie Hellén rosemarie.vinon@bahnhof.se 

25 Vinöns kultur- och hembygdsförening Mariann Karlsson mariann.karlsson@allt1.se 

26 Östergötlands skärgårdsförening Bengt Almkvist bengt.almkvist@skargardarna.se 

27 Östergötlands skärgårdsförening Annika Hassel annika@telia.com 

28 SRF Valberedning Kjell Björkqvist k.bjorkqvist@hotmail.com 

29 SRF Valberedning Inger Abrahamsson ingabr@telia.com 

30 SRF Styrelse Sune Fogelström sune.fogelstrom@skargardarna.se 

31 SRF Styrelse Jan-Eric Ericsson jan-eric@skargardarna.se 

32 SRF Styrelse Sten-Åke Persson sten-ake@skargardarna.se 

33 SRF Anställd Anetté Larm Johansson anette@skargardarna.se 

34 SRF Anställd Eva Widlund eva.widlund@skargardarna.se 

35 Stämmo-ordförande/gäst Bengt Ottosson bengt@visingsobatbyggeri.se 

36 Stämmo-sekreterare/gäst Kirsten Ekström  

37 Gäst Bernt Strandberg  

38 Medföljare Eva Arén  

39 Barn till RoseMarie Thor Hellén  

40 Medföljare/barnvakt Eva Marie Olsson  
 
 

Inga representanter från Luleå Skärgårdsförening och Blekinge Kust- och Skärgårdsförening. 
 



 

 
 

 

ÅRSSTÄMMA 
Visingsö 11-12 mars 2017 

Dagordning 

 

1. Årsstämman öppnas 

2. Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd 

3. Frågan om årsstämman är behörigen utlyst 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare för stämman 

6. Val av två personer att justera protokollet från årsstämman 

7. Dagordning för årsstämman 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 

9. Styrelsens ekonomiska årsredovisning  

10. Revisorernas berättelse 

11. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års verksamhet 

13. Medlemsavgift   

14. Arvoden 

15. Förslag till styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande 

16. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen 

17. Val av övriga styrelseledamöter 

18. Val av revisorer  

19. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande 

20. Ärenden styrelsen förelägger årsstämman 

21. Motioner 

22. Årsstämman avslutas 

 



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  

för 2016 

 

 

 
 

Skärgårdarnas Riksförbunds   

Årsstämma på Visingsö 

den 11-12 mars 2017 
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Verksamhetsberättelse 2016 

 

Styrelsen för Skärgårdarnas Riksförbund får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2016. 

 

Syfte och mål 
Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets 

skärgårdsområden längs kusten från Luleå i norr till Koster i väster och på öar i de stora 

insjöarna. Det bor cirka 80 000 personer i landets skärgårdar varav cirka 32 000 på öar utan 

fast landförbindelse. 

 

SRF arbetar för en året runt levande skärgård genom att stimulera och påverka frågor kring 

arbete, boende, service och miljö. En offensiv framtidssyn skall underlätta att skärgårdarna 

befolkas även i framtiden. Genom vårt arbete skall SRF: 
 

 arbeta stödjande för landets alla skärgårdsbor 

 arbeta stödjande för SRF:s medlemsföreningar 

 informera och påverka allmänheten, beslutsfattare och myndigheter 

 delta i utveckling av internationellt samarbete mellan ö- och skärgårdsområden, 

framhålla värdet av en levande skärgård där inte bara de materiella värdena räknas 

utan även de stora natur- och kulturvärden som finns i denna livsmiljö 

 samarbetar kring skärgårdarnas frågor på EU-nivå med ö-organisationer från andra 

länder genom ”European Small Islands Federation”, ESIN. 

 

En central uppgift är därför att följa utvecklingen inom våra prioriterade områden, analysera 

och dra lärdom av goda exempel mellan olika kust- och skärgårdar, samt att förmedla 

erfarenheterna till skärgårdsborna, myndigheter och beslutsfattare.  

Genom vår kunskap kan vi arbeta aktivt för att påverka förslag och åtgärder så att de blir 

bättre anpassade för bofastas vardagsbehov inom olika områden. 

 
Ordinarie Årsstämma 15-17 april på Arkö, Östergötland 
Vid årsmötet redovisades verksamheten för 2015 på sedvanligt sätt och ny styrelse för 2016 

valdes. Val av ordförande och vice ordförande sker varje år, övriga ledamöter väljs för 

perioder om två år i taget. Vid stämman beslutades följande val. 
 

Val av ordförande för kommande verksamhetsår: Sune Fogelström, Möja 

Val av vice ordförande för kommande verksamhetsår: Jan-Eric Ericsson, Grundsund 
 

Val av ledamöter för kommande två år, 2016 och 2017: 

 Sten Åke Persson, Ven  

Lennart Andersson, Söderhamn 

Ander Olsson, Gräsö 
 

Kvarstående ledamöter från valet vid årsmötet 2015 är: 

Lena Egnell, Holmön 

Janni Olsson, Grundsund 
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I samband med årsmötet avtackades Bengt Almkvist, Missjö. Bengt var med och startade 

förbundet 1982 och har med stort intresse och engagemang varit delaktig och drivande i 

förbundets utveckling. 

 
Övriga möten med Representantskapet  
Utöver ordinarie årsmöte har Representantskapet samlats 12–13 november på Svartsö, 

Stockholms skärgård. Höstmötet ägnades åt verksamhetsplanering och budgetarbete för 2017, 

projektet Vilja - Kunna - Våga och goda exempel. 

 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av ordförande Bengt Almkvist, Missjö (fram till årsstämman 

2016), därefter ordförande Sune Fogelström, Möja samt vice ordförande Jan-Eric Ericsson, 

Grundsund, Lennart Andersson, Söderhamn, Lena Egnell, Holmön, Sten-Åke Persson, Ven, 

Anders Olsson, Gräsö och Janni Olsson, Grundsund. 
 

Styrelsen har under 2016 hållit tretton protokollförda möten, varav nio telefonmöten, ett 

tvådagars arbetsmöte Möja och ett på Mon samt konstituerandemöte och styrelsemöte i 

samband med årsstämman på Arkö.  

 
Personal 
Under 2016 har Anetté Larm Johansson arbetat som verksamhetsledare, samt med ekonomi, 

projektverksamhet och Skärgårdsbryggan på en tjänst på totalt 85 procent. Eva Widlund har 

arbetat med information, kommunikation och som redaktör för tidningen Vi Skärgårdsbor på 

en tjänst på totalt 50 procent. Arbetsuppgifter och ansvarsområden är beslutade av styrelsen.  

Ordföranden Bengt Almkvist har fram till och med april haft arvoderad arbetstid med 25 

procent. Han har framförallt haft övergripande frågor med kontakter med andra organisationer 

och myndigheter samt den politiska nivån. Dessutom har Bengt representerat SRF i det 

internationella samarbetet genom ESIN. Från och med april 2016 har Sune Fogelström haft 

arvoderad arbetstid med 25 procent. I början av varje vecka har personalen ett måndagsmöte 

för genomgång av veckans arbete. 

 
Ekonomi 
Regeringens beslut om anslag för de tre åren 2016–2018 innebar att SRF erhöll 1 800 000 kr 

för verksamheten 2016, en höjning med 100 000 kronor per år för att särskilt uppmärksamma 

jämställdhet, mångfald och integration. Utbetalningarna har skett kvartalsvis genom 

Tillväxtverket. SRF har under året träffat Tillväxtverket regelbundet och diskuterat 

gemensamma utvecklingsfrågor.  
 

År 2016 omsatte SRF knappt 1,9 miljoner kr. Resultatet gav ett underskott på drygt 13 000 kr. 

Närmare detaljer framgår av resultat- och balansräkningarna samt medföljande förklaringar. 

 
Styrdokument 
I november 2015 fattade representantskapet ett beslut om Verksamhetsplan för 2016. 

Dokumentet grundar sig ”Verksamhetens riktlinjer 2016–2018”. Dessutom skulle 

verksamhetsplanen kompletteras med en handlingsplan för att förtydliga prioriteringar och 

ansvar för genomförandet. Något som inte gjordes under 2016.  
 

I november 2016 fattade representantskapet beslut om Verksamhetsplan för 2017 samt att 

Handlingsplan för 2017 skall redovisats på 2017 års Årsstämma. 
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Kontaktnät 
Under 2016 har kunskaperna om SRF:s arbete fortsätta att öka genom samverkan med 

myndigheter och organisationer. SRF har under året varit i kontakt med Regeringskansliet, 

riksdagsledamöter och de politiska partierna. Specifika frågor som har diskuterats vid dessa 

tillfällen har bland annat varit integration, punktskatter och strandskydd.  
 

SRF har också aktivt deltagit i olika samarbetsformer med myndigheter såsom Tillväxtverket, 

Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Samt varit aktiva i 

nätverk såsom Landsbygdsnätverket, Havsmiljörådet och Centralt samordningsforum. 

Skärgårdarnas Riksförbund ingår också i Övervakningskommittén för Landsbygds-

programmet och i Övervakningskommitté för Lokal Ledd Utveckling, LLU.  Samarbetet med 

organisation Hela Sverige Skall Leva har under året stärkts genom att vi träffats och 

diskuterat gemensamma frågor vid ett flertal tillfällen. 

 

Information 
Tidningen Vi Skärgårdsbor har getts ut med fyra nummer under 2016, Den fortsatta 

utvecklingen av nyhetsportalen skargrdsbryggan.com har genomförts. Vi kan nu själva lägga 

in material och styra vilken dag som det skall läggas ut. Arbetet med att få över arkivet 

kommer att slutföras under första halvåret av 2017. Skärgårdsbryggan kommer att utvecklas 

vidare i SRF:s ägo som en central nationell sida med aktuell information om skärgårdarna. 

Samtidigt förstärks den regionala bevakningen av nyhetsmaterial till sidan. En fördelning av 

uppgifterna görs också mellan SRF:s egen hemsida och nyhetsportalen. 

En fortsatt översyn görs även av SRF:s hela informationsarbete förs kontinuerligt. Under 2016 

trycktes ingen skärgårdskalender upp. 

 

Projekt 
Våren 2016 ansökte SRF hos Jordbruksverket om projektpengar för projektet ”Mat från 

svenska öar”. Pengar till detta projekt beviljades ej. Under året har en ansökan formulerats om 

ett bredare utvecklingsprojekt för att ge alla skärgårdsområden möjlighet att ta del av 

erfarenheter kring arbete, boende och service och miljö, i olikartade skärgårdar. En strategi 

kring Vilja – Kunna – Våga har tagits fram och arbete med en ansökan till Tillväxtverket har 

fortgått under hösten. Ansökan kommer att lämnas in under vårvintern 2017. 

 

Internationellt samarbete 
SRF är medlem av ESIN tillsammans med våra systerorganisationer i Danmark, Finland, 

Åland, Frankrike, Skottland, Irland, Estland, Grekland, Italien och Kroatien. Under året har 

aktiviteten i samarbetet ökat. Ansvaret för ESIN sekretariatet sköttes av De Danska Småöarna 

fram till årsmötet i september. Därefter tog den åländska medlemsorganisationen över medan 

SRF i Sverige även fortsättningsvis ansvarar för den ekonomiska administrationen. Styrelsen 

har hållit kontinuerliga sammanträden under året via telefon och årsmötet hölls i september i 

Bryssel. Under 2016 avgick Bengt Almkvist som organisationens ordförande men sitter kvar i 

dess styrelse. Anetté Larm Johansson omvaldes som kassör. Ny ordförande är Camille 

Dressler, Skottland. Under 2016 slutredovisades projektet Smilegov där flera svenska öar 

deltagit, genom ESIN. 

 

Utvecklingsarbete genom arbetsgrupper 
Med en fortsatt satsning på arbetsgrupper kring tematiska frågor och yrkesgrupper får 

skärgårdsbor från olika delar av landet möjlighet att träffas och stimuleras i sitt arbete. 

För närvarande finns arbetsgrupper som behandlar; Boende, Blåljus, Bredband, Färjor, Miljö 

& Energi, Skärgårdsbönder, Skärgårdsbrygga och Skärgårdsskolor.  
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Arbetsgrupperna samlades till ett gemensamt arbetsmöte på Vinön 1–2 oktober där budget 

och handlingsplaner för grupperna arbetades fram. En kortare datautbildning i delande av 

dokument och kalendrar genomfördes också under helgen. 

Det finns ett uttalade önskemål om att grupper kring fiske, skärgårdens unga vuxna och turism 

skall starta. 

 
Arbetsgrupper 
I arbetet med att engagera fler personer i SRF finns arbetsgrupper kring prioriterade teman. 

Varje arbetsgrupp har en ansvarig person. Dessutom finns en kontakt mot en styrelseledamot 

som följer respektive grupps arbete. Följande arbetsgrupper eller nätverk är bildade. 
 
Skärgårdsbönder 

Ett nätverk för företagare inom lantbruk i skärgårdarna som arbetar med informationsutbyte 

och stimulans av yrkesgruppen. Under året har man medverkat vid några olika seminarier 

kring teman som berör skärgårdsjordbruk, Nätverket leds av Anna-Karin Utbult Almkvist, 

Missjö, styrelsens kontaktperson är Sten-Åke Persson, Ven. 

 
Färjegruppen 

Arbetsgruppen är inriktad på hur man kan förbättra offentliga aktörers arbete med kvalitet och 

utveckling av service i kollektivtrafiken i skärgårdarna. Kontakter med Trafikverkets 

Färjerederi har prioriterats. Gruppen har varit mycket aktiv under året och haft två möten med 

Trafikverkets nationelle färjesamordnare.  

Gruppens arbete leddes av Thorbjörn Lindberg, Holmön till och med september 2016, 

därefter Lena Egnell, Holmön som också är styrelsens kontaktperson. 

 
Skärgårdsskolor 

Ett mycket aktivt nätverk för frågor kring skärgårdsbarnens skolor. Dels utvecklar man arbetet 

med ett nätverk för lärare och dels ska man arbeta med utvecklingsfrågor för små skolor i 

skärgårdarna. Ledningsgruppen består av Eva Widlund, Vinön, Birgitta Söderberg, Gräsö, 

Annika Hassel, Sankt Anna och Maud Sjöblom, Eva är också styrelsens kontaktperson. 

 
Förnybar energi/ Miljö & Energi 

Arbetsgruppen tittar på förnybara energialternativ och hållbara lösningar. Materialet samlas 

på SRF:s hemsida och presenteras i Vi skärgårdsbor.  

Lennart Andersson, Söderhamn, är gruppens oförtröttlige samordnare och även styrelsens 

kontaktperson.  

 
Skärgårdsboende 

Arbetsgruppen har tagit fram statistiken kring den bitvis drastiska befolkningsminskning som 

sker i många kustsamhällen och på många öar. En inventering och lägesbeskrivning av 

aktuella lokala projekt med hyreshus är påbörjad liksom en uppföljning av tillämpningen av 

reglerna kring strandskyddet.  

Gruppens arbete leds av Jan-Eric Ericsson, Grundsund som också är styrelsens kontaktperson. 

 
Blåljusgruppen 

En arbetsgrupp är bildad för blåljusfrågor. Man har samlat information om hur olika 

landsting, kommuner, polisen, kustbevakning och Sjöräddningssällskapet arbetar med sin 

service vid larm och utryckningar i landets olika skärgårdar. Gruppen leds av  

RoseMarie Hellén, Vinön. Styrelsens kontaktperson är Sten-Åker Persson, Ven. 
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Bredband & telefoni 

En arbetsgrupp för frågorna kring utbyggnad av bredband i skärgårdarna. Det främsta syftet är 

att förse medlemsföreningarna med aktuell information och goda exempel på utbyggnader av 

fibernät i skärgårdarna. Anders Olsson, Gräsö är styrelsens kontaktperson för gruppen.  

 
Skärgårdsbryggan 

Under året har Olle Nygren, Camilla Strandman, Gunilla Söderqvist och Bengt Almkvist 

turats om att ha ”bryggvakt” för att förse Skärgårdsbryggan med material. Material har även 

kommit in från andra skribenter. Anetté Larm Johansson är styrelsens kontaktperson. 

 

 

Remissvar och yttranden  
SRF har under året lämnat ett flertal remissvar på aktuella utredningar från myndigheter.  

De finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida. 

 

Minnesanteckningar och reportage från verksamheten finns att läsa i tidningen  

Vi Skärgårdsbor, på nyhetsportalen skargardsbryggan.com och på hemsidan skargardarna.se 

 

 

 

 

Visingsö den 11 mars 2017 

 

 

 

Sune Fogelström, Möja   Jan-Eric Ericsson, Grundsund 

 

 

 

Lennart Andersson, Söderhamn  Lena Egnell,  Holmön 

 

 

 

Sten-Åke Persson, Ven   Janni Olsson, Grundsund 

 

 

 

Anders Olsson, Gräsö 



 

 

Bokslut i ord 

Verksamhetsåret 2016 är nu avslutat och därmed också första året på verksamhetsbidrags-

perioden 2016–2018. 2016 har varit ett år där styrelsen, arbetsgrupper och anställda arbetat 

vidare mot de mål som har satts upp i de styrdokument som har antagits.  Det har också varit 

första året med vår nye ordförande Sune. 

 De utlånade pengarna till ESIN och avvaktan på nytt beslut om verksamhetsbidrag gjorde att 

de första månaderna av 2016 var besvärliga, rent likviditetsmässigt. Inte förrän vid 

halvårsskiftet hade vi god likviditet. 

 

 Under verksamhetsåret 2016 gjorde vi ett något sämre resultat än budgeterat. Några poster 

skall vi titta närmare på. 

- Styrelsekostnaderna och övrig arvodering har överskridit budgeten. Till en del beror 

detta på överlappande kostnader i samband med ordförandeskiftet. Styrelsen har 

också haft fler möten under året. 

- Även om kontorskostnaderna är mycket blygsamma så har de kostat mer än 

budgeterat.  

- Arbetsgrupperna har arbetat på men har varit fortsatt sparsamma. I kostnaderna för 

arbetsgrupperna ligger även kostnaden för arbetsgruppsmötet på Vinön. 

- Medfinansieringen har inte nyttjats under året men dessa pengar han använts till 

arbete med kommande projektansökningar. 

- Kostnaderna för ESIN samarbetet har blivit något billigare än budgeterat, trots ökad 

verksamhet. 

 

 När vi nu under stundom har reflekterat över SRF:s ekonomi och har konstaterat att det är en 

grannlaga uppgift för representantskap och styrelse att på bästa sätt fördela resurserna och 

hantera likviditeten. Så hoppas jag att vi alla hjälps åt att hålla nere de kostnader som är 

möjliga och fundera på hur vi kan öka våra resurser. 

 

Varekil mars 2017 

Anetté 

 



SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Balansräkning - Total 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Skattekonto SRF 675 -336

Kundfordringar SRF 45152 72998

Bankgiro 128799,67 -92199,52

Utlånat ESIN 0 234673,5

S:a tillgångar 174626,67 215135,98

Skulder och eget kapital

Balanserat resultat SRF 42939,9 307184,05

Årets resultat SRF 13265,99 -264244,15

Förutbetalda intäkter 0 -400

Personalens källskatt -52054 -50835

Övr kortfristiga skulder -121086,56 -153800,88

Upplupna soci avg löner -46043 -40652

Beräknad löneskatt pensionskostnader -11649 -12388

S:a skulder o eget kapital -174626,67 -215135,98



SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Resultaträkning SRF  2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31
Intäkter

Medlemsavgifter 37 200,00 kr            36 400,00 kr            

Statligt bidrag SRF 1 800 000,00 kr       1 700 000,00 kr       

Deltagaravgifter 8 005,00 kr              5 300,00 kr              

Ränteinkomster 130,46 kr                 159,07 kr                 

Ers tidningar/kalendrar 1 720,00 kr              30 572,00 kr            

Projektmedel -  kr                       338 742,00 kr          

Uppdrag 13 361,00 kr            101 836,73 kr          

Övriga intäkter 2 100,75 kr              0,03 kr                     

Summa intäkter 1 862 517,21 kr       2 213 009,83 kr       

Kostnader

Anställda 741 577,00 kr          1 162 751,00 kr       

Styrelsen ink arvode 200 051,67 kr          -  kr                       

Övriga arvodering 208 871,50 kr          -  kr                       

Adm, tele, kontor, webb 75 303,50 kr            94 127,87 kr            

Resor -  kr                       167 389,99 kr          

Möten -  kr                       175 867,69 kr          

Representantskap möte, resor 221 403,55 kr          -  kr                       

Övriga mötes och resekostnader 84 261,92 kr            -  kr                       

Arbetsgrupper, ink resor 128 067,17 kr          66 911,44 kr            

ESIN 36 889,01 kr            43 266,00 kr            

Tidning, inkl distr. 117 339,86 kr          115 345,13 kr          

Trycksaker -  kr                       32 688,12 kr            

Medfinasiering projekt -  kr                       35 000,00 kr            

Revision 45 400,00 kr            41 438,00 kr            

Ränte och kontokostnader 6 137,02 kr              4 980,44 kr              

Övrigt 10 481,00 kr            9 000,00 kr              

Summa kostnader 1 875 783,20 kr       1 948 765,68 kr       

Årets resultat 13 265,99 kr-            264 244,15 kr          



Budget Utfall Diff Budget 2017. reviderad

Intäkter 2016 2016 2016 Förslag
Medlemsavgifter 37500 37200 -300 40000

Verksamhetsbidrag 1800000 1800000 0 1800000

Tidningar/Kalender m.m. 30000 1720 -28280 5000

Deltagaravgifter 10000 8005 -1995 5000

Uppdrag 20000 13361 -6639 15000

Ränteinäkter 500 130 -370 500

Gåvor 1000 0 -1000 500

Övrigt 1000 2101 1101 1000

Summa 1900000 1862517 -37483 1867000

Kostnader

Representantskapet, 

årsmöte och höstmöte 225000 221404 3596 225000

Styrelsen

arvode, resor & 

möteskostnader 175160 200052 -24892 175000

Anställda+ordf. 2017 742816 741577 1239 831000

Möte anställda & styrelse

externa möten 80000 84262 -4262 75000

Arvode 94625 208872 -114247 5000

Arbetsgrupper 190000 128067 61933 265000

Medfinansiering 35000 0 35000 30000

ESIN 40000 36889 3111 35000

Vi Skärgårdsbor inklusive 

distribution 135000 117340 17660 115000

Skärgårdsbryggan 50000 0 50000 55000

Kontor 40000 75304 -35304 50000

Revision 45000 45400 -400 35000

Övrigt 16000 16618 -618 5000

Reserv 30000 0 30000 0

Summa kostnader 1898601 1875783 22818 1901000

Resultat 1399 -13265,99 -34000



Valberedningens Förslag 

Skärgårdarnas Riksförbunds Årsmöte 2017 

 

Styrelse 

Ordförande Sune Fogelström SIKO omval  1 år 

Vice ordförande Jan-Eric Ericsson Bohuslän omval  1 år 

Ledamot Lena Egnell  Holmön omval  2 år 

Ledamot Janni Olsson  SURF omval  2 år 

 

 

Kvarstående ledamöter ett år 

Sten-Åke Persson Hven 

Lennart Anderson Söderhamn 

Anders Olsson Gräsö 

 

  

Revisorer  

Revisorsersättare Sigvard Utbult  Bohuslän nyval 2 år 

 

Kvarstående Revisor 1 år  

Lennart Rohdin SIKO 

 

 

Valberedning  

Kjell Björkqvist sammankallande, Inger Abrahamsson och Olle Nygren 



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG till Arvoden mm     

Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte 2017 

 

Arvoden till styrelsen 

Ordförande 20.000 kr 

Vice ordförande  12.000 kr 

Ledamot    8.000 kr 

Revisorer    1.200 kr 

Dagarvode    1.200 kr 

Telefonmöte      400 kr 

Resa med båt         22 kr/nautisk mil 

 

Samtliga arvoden och ersättningar är oförändrade  

 

 

 

 

 



 KONTAKTLISTA SRF medlemsföreningar 2017     2017-03-06 

 
Skärgårdarnas Riksförbund är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation  

 

med femton medlemsföreningar utmed Sveriges kuster och insjöar. 

 

 
postadress: Borgen 126, 472 95 Varekil     e-post: info@skargardarna.se     hemsida: www.skargardarna.se 

  

 

 

KONTAKTPERSONER 
 

SRF medlemsföreningar 

Bohusläns 
Skärgårdsråd 

Jan-Eric Ericsson 
Lönndalsvägen 27 
451 79 Grundsund 
0523-211 22, 070 620 55 87 

jan-eric.ericsson1@comhem.se  
 

Sigvard Utbult 
Hökvägen 10, 475 42 Hönö 
031-96 73 89, 070 733 29 25 

sigvard.utbult@telia.com  

Hvens Byalag 

Sten-Åke Persson 
Landsvägen 225 
260 13 Sankt Ibb 
0418-722 64, 070 547 22 64   

sten-ake.persson@hvensbyalag.se  
 

Karen A. Alm 
Tunabyväg 12, 260 13 Sankt Ibb 
0418-720 89, 0418-723 71 
0730 641598 

karen.alm@telia.com  
 

Blekinge Kust- och 
Skärgårdsförening 

Karl-Erik Karlsson 
Kastellvägen 8  
370 22 Drottningskär 
0455-33 90 06 

karl_erik_karlsson@yahoo.se 
 

Leif Emilsson 
Tångaviksv. 9, 373 65 Hasslö 
0455-33 22 76 

leif.emilsson@telia.com 
 

Smålandskustens 
Skärgårdsförening 

Birgitta Källgren 
Idö 3, 593 93 Västervik 
0490-283 66 

birgittakallgren@tele2.se  
 

Marcus Höglund 
Kråkelund Lotsstigen 

572 95 Figeholm 
070 444 57 08 

mkj.hoglund@gmail.com 
 

Östergötlands  
skärgårdsförening 

Bengt Almkvist 
Missjö gård, 614 98 Sankt Anna 
0121-521 22, 070 346 54 02  

bengt.almkvist@sanktanna.com 
 
 

Sörmlands Skärgårds 
Intresseförening (S.S.I.F.) 

Nils Kjellberg 
Hummelvik, Ringsö 
611 99 Tystberga 
0155-26 16 30, 0155-26 16 14 
070 694 23 01 

nilskjellberg13@gmail.com  
 

Stig Lundmark 
Holmbystugan  
611 99 Tystberga 

0155-26 15 33, 070 813 33 32 

stig.lundmark@telia.com 
 

SIKO 

Ulf Westerberg 
Möja ström 423 
130 43 Möja 
070 630 08 09 

uffe@alwredovisning.se 
 
Björn Sjöblom 
Vagnsundavägen 488 
760 18 Yxlan 
0176-841 41, 070 318 41 41 

bjorn.sjoblom@telia.com 
 

Gräsö Skärgårdsråd 

Birgitta Söderberg 
Kråkbo 133, Österbyn  
742 97 Gräsö 
0173-332 77, 070 597 07 03 

birgittasoder53@hotmail.com 
 

Inger Abrahamsson 
Östermörtarö 230 
742 97 Gräsö 
0173- 35182, 070 3375182 
ingabr@telia.com 
  

Söderhamns Kust- och 
Skärgårdsförening 

Barbro Olsson 
Abraham Bäckgatan 11D 3tr  
826 39 Söderhamn 
0270-149 15, 0730 23 57 55 

grimshararna@gmail.com 
 

Lennart Andersson 
Flåta 14, 826 91 Söderhamn 
0270-28 55 39, 070 816 84 11 

lennander39@gmail.com 
 

Hemsö 
Skärgårdsförening 

Monika Bäcklund 
Hultom 224, 870 11 Hemsön 
0611-671 33, 070 647 83 64 

monika.hultom@telia.com  
 

Torsten Norberg 
Hultom 2723, 870 11 Hemsön 
0611-670 95 tel/fax  

torsten_norberg@hotmail.com  
  

Holmöns 
Utvecklingsforum 

Olle Nygren 
Jongården, Berguddsv.14 
918 03 Holmön 
090-55000, 070 663 67 06 

olle.nygren@holmon.com 
 
Lena Egnell 
Holmö Kyrkoväg 14 
918 03 Holmön 
070 627 49 74 

lena.egnell@umea.se 
 

Luleå 
Skärgårdsförening 

Mats Karlsson  
Mjölkuddsvägen 235 
973 42 Luleå 
0920-133 58, 070 552 02 68 

bmkarlsson50@gmail.com  
 
Kjell Eriksson 
Landsgatan 6 
972 41 Luleå 
070 546 19 58  
kjell.landsgatan@gmail.com 
 

Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening 

RoseMarie Hellén 
Södra Vinön 105, 715 93 Vinön 
019-44 81 04, 0736 18 77 11 

rosemarie.vinon@bahnhof.se  
 
Peter Kumlin 
Norra Vinön 310, 715 93 Vinön 
019-44 80 46, 070 514 64 04 

peter.kumlin@vinon.se 
  

Visingsörådet 

Bengt Svensson 
Kumlaby 44 
560 34 Visingsö 
0721-67 19 37 

bengtannika47@gmail.com  
 

Kjell Augustsson 
Vrixlösa 7 
560 34 Visingsö 
0708-300722 
kjell.augustsson@jonkopingenergi.se 
 

 

SURF Skärgårdens 
Ungas Riksförening 

Janni Olsson 
Torvvägen 27 
451 79 Grundsund 
076 263 89 05  

janni_olsson@hotmail.com  
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Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017: 1  

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt 

och välfärd 
 

 

Samtliga 75 förslag 

Näringsliv och företagande 

1. ALMI Företagspartner AB:s uppdrag förstärks med ett ytterligare fokus som riktas 
mot företag i de glesa och mycket glesa landsbygdskommunerna. I synnerhet ska de 
platsbundna näringarna och till dem relaterad näringsverksamhet uppmärksammas. 

2. Det nationella utvecklingsbolaget Saminvest AB ges ett tydligare samhällsuppdrag 
att säkerställa att investeringar sker bland målgrupper, branscher och i geografiska 
områden där behovet av marknadskompletterande finansiering är som störst. 
Saminvest ska säkerställa investeringar i Sveriges sju nordligaste län. 
Representanterna i Saminvest styrelse ska ha kunskaper om näringslivsutveckling i 
såväl glesa som täta strukturer. 

3. Saminvest AB ges i uppdrag att investera i företag för tillväxt och förnyelse av 
ekosystemtjänstproducerande verksamhet i syfte att främja en snabbare omställning till 
en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi. 

4. Vinnova ges i uppdrag att ta fram arbetssätt för att skapa förutsättningar för 
innovationer för företag i landsbygderna genom att bland annat vidareutveckla sitt 
arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare och forskare som är 
närvarande i landsbygderna och särskilt stödja innovationer som utvecklar lösningar 
och produkter för en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi. 

5. Erfarenheterna från landsbygdsprogrammets nuvarande åtgärder med 
innovationsgrupper och europiskt innovationspartnerskap (EIP) tillvaratas och vidgas 
till fler näringar och företagande i landsbygder än nuvarande avgränsning. 

6. Jordbruksverket, i samråd med Skogsstyrelsen, Vinnova och Naturvårdsverket, ges i 
uppdrag att identifiera hur kommande landsbygdsprogram kan bidra till omställningen 
till en biobaserad samhällsekonomi i linje med målen i Agenda 2030 samt målen om ett 
fossilfritt samhälle. Insatser i landsbygdsprogrammet ska även syfta till att stärka 
sambanden och utbytet mellan stad och land. 

7. Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och 
regler för djurskydd. 

8. Aktörerna som ska samarbeta genom regionala exportcentra och Visit Sweden får i 
uppdrag att genomföra riktade insatser för att hjälpa företag i landsbygderna, i 
synnerhet de glesa och mycket glesa landsbygderna, att öka sina exportandelar. 

9. Ett paket med åtgärder, som förstärker varandra, ska riktas till 23 kommuner i norra 
och mellersta Sverige. I dessa kommuner har företagen särskilt svårt att utveckla sina 
företag på grund av långa avstånd, att man finns i en glest befolkade 
arbetsmarknadsregioner med ett näringsliv med förhållandevis begränsad 
branschbredd. Paketet ska komplettera befintliga insatser i stödområde A. Det ska 
omfatta de nya landsbygdsgenerella åtgärderna som vi föreslår i form av 100-



procentigt utbyggd digital infrastruktur, ökad tillgång till högre utbildning, omlokalisering 
av statliga jobb samt innovations- och exportfrämjande insatser. 

De 23 kommunerna med störst utmaningar är: 
Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, 
Malå, Norsjö, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, Bräcke, 
Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro, Torsby. 

10. Särskilda åtgärder riktade till de 23 kommunerna. Kommittén har identifierat en 
möjlig finansiering på cirka 500 miljoner kronor som kan avsättas i näringspolitiska och 
tillväxtfrämjande åtgärder i ett riktat paket. Det kan exempelvis handla om åtgärder 
som prövats i Norge i form av ytterligare sänkta arbetsgivar- och egenavgifter och 
avskrivning av studieskulder. 

11. Ett forskningscentrum inrättas för att utveckla och sprida kunskaper om 
entreprenörs- och företagsutveckling i landsbygder, i synnerhet i glesa och mycket 
glesa landsbygderna. Centrats kunskapsutveckling ska också öka medvetenheten om 
skillnader i kvinnors och mäns villkor för att driva och utveckla företag i landsbygderna. 
Ett viktigt mål är att skapa jämställda villkor för näringslivsutveckling. 

12. Tillväxtverket ges i uppdrag att utreda möjligheten till och utformningen av en 
servicegaranti vid myndighetsutövning riktat till små- och medelstora företag. 

 

Digital kommunikation och transportinfrastruktur 

13. Regeringen beslutar om ett nytt mål som innebär att alla i hela landet ska ha 
tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 Mbit/s senast 
2025. 

14. Regeringen ser över förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med 
huvudsyftet att avsevärt höja nivån för samhällsomfattande tjänster (SOT-nivån). 

15. Statens digitala infrastruktur samordnas i enlighet med förslagen i betänkandet 
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1). 

16. Regeringen utreder hur digital infrastruktur kan organiseras som ett femte 
transportslag efter 2025. 

17. Regeringen säkerställer tillgången till bredband för de hushåll och företag som står 
utan uppkoppling i samband med avvecklingen av kopparnäten. 

18. Bredbandsforum ges i uppdrag att ansvara för att samordna en 
främjandeverksamhet för potentiella små nät i landsbygderna. 

19. Regeringen anslår 300 miljoner kronor årligen till Post- och telestyrelsen för att 
myndigheten ska kunna fördela medel till länsstyrelserna för att fullborda 
bredbandsutbyggnaden. Inom ramen för anslaget har även Post- och telestyrelsen 
möjlighet att upphandla bredband till hushåll och företag som saknar uppkoppling. 

20. Jordbruksverket ges i uppdrag att utforma bredbandsstödet inom 
landsbygdsprogrammet 2021–2027 så att länsstyrelserna tillsammans med regionalt 
utvecklingsansvariga och kommuner kan upphandla bredband med hög 
överföringskapacitet. 



21. Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter i form av riktlinjer för ett nationellt 
förfrågningsunderlag som till delar ska kunna anpassas till regionala 
utvecklingsstrategier, regionala bredbandsstrategier samt andra regionala 
förutsättningar. 

22. Regeringen förtydligar de regionala bredbandskoordinatörernas uppdrag, så att det 
framgår att dessa utgör kontaktpunkt gentemot aktörerna som ingår en upphandling. 

23. Regeringen bedömer vilka konsekvenser en förändring av skatter och avgifter inom 
det transportpolitiska området får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen. 

24. Länsstyrelserna ges i uppdrag att redovisa landsbygdernas behov av underhåll och 
investeringar i transportsystemet i planeringsunderlaget till länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur. 

25. Trafikverket ges i uppdrag att ange specifika objekt eller andra åtgärder i 
landsbygderna, som ska prioriteras i transport-planeringen på regional nivå. 

26. Regeringen förtydligar att planeringen av enskilda vägar ska behandlas i 
länstransportplanerna. 

27. Regeringen tar initiativ till en översyn av reseavdraget. Utgångspunkten bör vara att 
avdraget ska vara avståndsbaserat. 

28. Regeringen lägger fram förslag som underlättar samordningen av olika typer av 
persontransporter i landsbygderna. 

29. Regeringen underlättar så att ideell och kostnadsdelande samåkning blir tillåten i 
landsbygderna. 

30. Regeringen prioriterar landsbygderna vid testverksamhet och mer permanent 
införande av självkörande fordon. 

 

Kompetensförsörjning 

31. Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i 
hela landet. 

32. Regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra 
utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna. 

33. Regeringen säkerställer att det finns utbildningscentra för högre utbildning i 
kommuner i FA-regioner utan högskola/universitet och med få lärcentra samt i 
kommuner som berörs av kommitténs näringslivspaket till kommuner med extra stora 
utmaningar. 

34. Ett årligt statsbidrag införs för att landsbygderna ska kunna etablera och utveckla 
utbildningscentra för högre utbildning. 

35. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) får i 
uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på utbildningscentra. 

36. Tillväxtverkets uppdrag om att utveckla riktlinjerna för regionalt 
kompetensutvecklingsarbete kompletteras, så att kompetensplattformarna utvecklas 



med huvudsyftet att förse utbildningscentra med analyser av rekryterings- och 
utbildningsbehov i närområdet. 

37. Regeringen säkerställer regional spridning av utbildningsplatser i landsbygderna 
och beaktar kommitténs förslag om utbildningscentra i andra satsningar inom 
kunskapslyftet. 

38. Regeringen uppmärksammar kravet om villkorad finansiering av platserna till 
yrkesvux i de glesa och mycket glesa kommunerna i landsbygderna. 

39. Regeringen utreder om det ska bli möjligt att minska studie-skulderna för de som 
bor och är yrkesaktiva i de 23 kommunerna med extra stora utmaningar. 

 

Samhällsplanering och bostadsbyggande 

40. Boverket ges i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur landsbygdernas värden 
och utvecklingsmöjligheter ska kunna redovisas inom ramen för den kommunala 
översiktsplaneringen. 

41. Regeringen tar initiativ till att begränsa och precisera riksintressenas areal med 
syfte att underlätta landsbygdernas utveckling. 

42. Regeringen säkerställer att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får 
avsedd effekt. 

43. Regeringen gör en översyn av va-lagstiftningen i syfte att underlätta 
bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna. 

44. Regeringen utreder om långivning till boende i landsbygderna underlättas genom 
införandet av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, 
ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter i landsbygderna. 

 

Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur 

45. Boverket ges i uppdrag att utarbeta en nationell vägledning till kommunerna om hur 
ett serviceperspektiv kan tillföras den kommunala översiktsplaneringen. 

46. Regeringen avvisar i beredningen av postlagsutrednings betänkanden de förslag 
som innebär en försämring av postservicen i landsbygderna. 

47. Kreditinstitutens ansvar för att tillgodose sina kunders behov av betaltjänster och 
kontanthantering bör regleras i lagen om betaltjänster. Även företag och föreningar ska 
omfattas av rätten att öppna betalkonton med grundläggande funktioner, som uttag och 
insättning av kontanter. 

48. Regeringen lägger fram förslag med syfte att anpassa det kommunala 
utjämningssystemet till ändrade förutsättningar samt gör en översyn av statsbidragen 
till kommunerna. 

49. Regeringen tar initiativ som syftar till att öka kommunernas förmåga att rekrytera 
personal. 

50. Kulturrådet ges i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar för att bidra till att 
göra kulturen tillgänglig i Sveriges landsbygder. 



51. Kulturanalys ges i uppdrag att analysera tillgänglighet och deltagande i 
kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder. Kulturanalys ska ge förslag på åtgärder för att 
stärka kulturdeltagandet i landsbygderna. Kulturanalys ska genomföra uppdraget i 
dialog med aktörer inom kultursektorn. 

 

Statens närvaro 

52. Arbetsförmedlingens pågående nedläggning av lokalkontor på ett 100-tal orter 
avbryts till dess att konsekvenserna av nedläggningarna har utvärderats. 

53. Regeringen ställer konkreta tidsatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats 
vid allvarliga brott. 

54. Regeringen bör kontinuerligt följa upp och säkerställa polisens lokala närvaro, inte 
minst i landsbygderna. 

55. Den lokala serviceverksamhet som i dag utförs av Försäkringskassan, Skatteverket 
och Pensionsmyndigheten förs över och samlas i en ny organisation. Där det är möjligt 
samlokaliseras Arbetsförmedlingens, Polismyndighetens och Migrationsverkets lokala 
serviceverksamhet med den nya organisationen. 

56. Samverkan mellan de myndigheter vars lokala servicefunktioner bryts ut och den 
nya organisationen regleras i respektive myndighets instruktion. 

57. Den lokala serviceorganisationen ska ha minst ett kontor i varje FA-region. 
FA-regioner som saknar servicekontor, 2016: 
Vimmerby, Torsby, Vansbro, Malung-Sälen, Storuman, Kramfors, Åsele, Arjeplog, 
Jokkmokk, Överkalix. 

58. Kommittén rekommenderar att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i 
Stockholms FA-region under en 5 till 7-årsperiod omlokaliseras till FA-regioner i behov 
av statliga arbetstillfällen. 

59. När en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna 
alltid vara förstahandsalternativet. 

 

Styrning och organisering av landsbygdspolitiken 

60. I kommittéförordningen stadgas att kommittéer i sina betänkanden ska ange 
konsekvenser för landsbygdernas utveckling av sina förslag. 

61. Konsekvenserna för landsbygderna beskrivs i regeringens gemensamma 
beredning av propositioner och andra regeringsbeslut. 

62. Trafikverkets, Post- och telestyrelsens, Universitets- och högskolerådets, 
Tillväxtverkets, Statens jordbruksverks, Naturvårdsverkets, Polismyndighetens, 
Arbetsförmedlingens och länsstyrelsens landsbygdspolitiska ansvar tydliggörs i 
respektive myndighets instruktion. 

63. I ägaranvisningarna till Almi och Saminvest ska bolagens samhällsuppdrag för 
kapitalförsörjning till näringslivet i hela landet förtydligas, i synnerhet för företag som är 
verksamma i glesbygderna. 



64. Regeringen ser över länsstyrelsernas finansiering i syfte att öka 
förvaltningsanslagets andel av finansieringen. 

65. I varje län inrättas en landsbygdsdelegation. Inom ramen för länsstyrelsernas 
samordningsuppdrag ska landsbygdsdelegationerna i länet samordna de statliga 
myndig-heternas verksamhet inom landsbygdspolitiken. 

66. I landsbygdsdelegationerna ska ingå representanter för Trafikverket, Post- och 
telestyrelsen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, 
Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och universitet och högskolor samt för kommuner 
och landsting/samverkansorgan. Andra myndigheter, organisationer och 
sammanslutningar kan också ingå om landsbygdsdelegationerna finner det lämpligt. 

67. Landsbygdsdelegationerna leds av landshövdingarna och biträds av varsitt 
sekretariat som länsstyrelserna ansvarar för. 

68. Statliga myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen regleras i en särskild 
förordning. 

69. Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och följa upp arbetet med att nå målen 
för landsbygdspolitiken. 

70. Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och samordna Trafikverkets, Post- och 
telestyrelsens, Universitets- och högskolerådets, Tillväxtverkets, Tillväxtanalys, 
Vinnovas, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets, 
Polismyndighetens, Arbetsförmedlingens, Kulturrådets och länsstyrelsernas arbete 
med de nationella målen för landsbygdspolitiken. 

 

Civilsamhället 

71. Regeringen förstärker bidraget till studieförbundens verksamhet i 
landsbygdsområden. Syftet med förstärkningen är att främja det civila samhällets roll i 
landsbygdsutvecklingen, i synnerhet för att unga personer samt personer med 
invandrarbakgrund ska få bättre möjligheter och förmåga till att delta i lokal 
samhällsutveckling. Jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ges samma 
möjligheter att vara aktiva medborgare ska särskilt beaktas. 

72. Regeringen uppdrar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att 
utreda på vilket sätt de statliga bidragen till folkbildningen i ökad omfattning kan styras 
till landsbygds-områden för ovan angivna syften. 

73. Regeringen uppdrar till Jordbruksverket att stödja samordning och utveckling av 
nätverk mellan landsbygdsutvecklare anställda i kommuner och regioner. 

74. Lokalt ledd utveckling med leadermetoden ska tillämpas rikstäckande. 

75. Regeringen utvidgar sin överenskommelse med civilsamhälles organisationer. 
Överenskommelsen ska gälla utveckling av kunskaper och arbetssätt för 
landsbygdsutveckling. 



 



Till  Skärgårdarnas Riksförbund

c/o Anetté Larm Johansson

Borgen 126

472 95 Varekil

Reseräkning Skärgårdarnas Riksförbund
 insändes senast 30 dagar efter genomförd resa

Resa avseende

Namn Persnr

Adress Postnr och postort

Datum Resa/ändamål       till      tur/retur Km Utlägg Kr

Resa med egen bil              Antal km 0

á 1,85 kr

0,00 Summa utlägg 0,00

Kvitton för tåg/buss/flyg bifogas Totalsumma 0,00

Medpassagerare:

Beloppet sätts in på bank-/postgirokonto, ange även clearingnr  

________________________________________

Resenärens underskrift

                          Summa kr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postadress: Borgen 126, 472 95 Varekil 

info@skargardarnasriksforbund.se          www.skargardarnasriksforbund.se 




