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Remissvar från SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation)
på Remissvar Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) är en ideell organisation som
representerar f n 13 lokala intresseföreningar/ö-föreningar i Stockholms skärgård.

SIKO är - sedan många år tillbaka - aktiv i RUFS-processen.
Det innebär att vi på nära håll följer och deltar i arbetet med den regionala utvecklingsplanen; Särskilt
de delar som berör skärgården och skärgårdens glesbygd. Vi deltar i konferenser, seminarier,
workshops där vi förmedlar kunskap om skärgårdsöarnas livsvillkor och lyfter förslag på förbättringar
som krävs för att skärgårdens öar ska utvecklas hållbart och attrahera alltfler ur de yngre
generationerna att bosätta sig och verka där, vilket är avgörande för att säkerställa ö-samhällenas
framtid som livskraftiga och levande.
SIKO är permanent ledamot i Regionala Skärgårdsrådet och ingår i Länsstyrelsens Exekutivkommitté.
Skärgårdsrådet är samrådsorgan där skärgårdens centrala intresseorganisationer och Stockholms läns
landsting, länsstyrelsen samt skärgårdskommunerna möts.
SIKO är även en betydande medlem i SRF, Skärgårdens Riksförbund, som arbetar med
skärgårdsfrågor på departements-, riksdags- och regeringsnivå.

REMISSVAR TRN 2017 - 0052
Vi har vid genomgång av Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen RUFS 2050, Utställning 27
juni – 3 november konstaterat att vår del av regionen, Skärgården och särskilt, kärnöar, öar utan fast
landförbindelse eller statlig färja, avhandlas mycket kortfattat i avsnitt Skärgårdens rumsliga struktur
sid 72 – 75 samt i avsnitt Skärgården sid 152 – 157.
Det som utkristalliseras i dessa korta avsnitt är innehållsmässigt ungefär detsamma som i tidigare
remiss RUFS 2050 Samrådsförslag 8 april – 30 september 2016.
Vårt tidigare remissvar, inlämnat 30 september 2016 ang Samrådsförslaget DIARIENUMMER: TRN
2016-0047 är ett omfattande dokument som klargör SIKO:s uppfattningar om vad som bör beslutas
och genomföras för att skärgårdens öar, framför allt öar utan fast landförbindelse eller statlig färja
(glesbygds- eller kärnöar), ska kunna utvecklas till attraktiva samhällen att bo och verka i även i
framtiden.
Hela det remissvaret biläggs detta svar.
Vänligen läs bilaga A: SIKO Remissvar TRN 2016-0047
Vi har uttryckt farhågor om att skärgården skulle riskera att marginaliseras i RUFS- processen genom
kopplingen till regionens landsbygd.
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Förslag till Landsbygds – och skärgårdsstrategi är trots det ett steg som vi uppskattar även om
skärgårdsinnehållet skulle blivit ännu tydligare om det hade presenterats i ett eget avsnitt.
Strategins målår 2030 är intressant. Det korta perspektivet, jämfört med Utvecklingsplanens år 2050,
kan man tolka som att det handlar om att tidsmässigt prioritera landsbygds- och skärgårdsfrågor för en
snabbare utveckling. Är det så, välkomnar vi det.
Kanske finns möjligheter att vissa delar av skärgårdens utveckling skulle kunna finna finansiering
genom regeringens kommande (våren 2018) förslag till ny sammanhållen landsbygdspolitik. Stora
belopp avsätts för bl a förbättring av vägar och kollektivtrafik i glesbygd samt resurser för nya gröna
jobb.
Fortfarande anser vi att skärgården med tanke på dess mycket speciella läge och jämfört med
landsbygden annorlunda förutsättningar ska behandlas i egen separat del inom RUFS!
29 September 2017 lämnade SIKO Remissvar DIARIENUMMER: TRN 2016-0127 gällande:
Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 27 juni – 2 oktober 2017.
I svaret pekar vi, precis som i remissvar ovan, på ett antal centrala delar eller företeelser som är
avgörande för en god framtida utveckling av skärgårdens öar.
På flera punkter råder samsyn. Och det är bra.
Men i både Strategin 2030 och RUFS 2050 finns tydliga signaler om att framför allt värna allmänhetens
rättigheter när det gäller nyttjande av öarnas natur, privata marker och stränder, d v s den miljö vi
lever och verkar i. Med detta följer fortsatta svårigheter att förnya och skapa nya verksamheter som är
strand- och naturnära.
Liksom att bygga nytt.
Vi ser hellre en strategi som tydligt utgår från skärgårds- och öbornas situation, villkor, behov, vilja
och förmåga att skapa nya förutsättningar för en god framtida utveckling för varje ö.
Efterlyses enklare regler, färre direktiv och mer samverkan. Med nya tekniska lösningar bör inte
längre exempelvis bristande tillgång på färskvatten ses som en begränsning av utvecklingen i
skärgården.
Läs vidare bilaga B: SIKO remissvar TRN 2016-0127
GRUNDEN TILL GOD UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN
Genom samverkan, gemensam vilja och handlingskraft hos politiker, myndigheter, tjänstemän, SIKO
och andra skärgårdsanknutna ideella organisationer, kommersiella aktörer samt förstås skärgårdens
invånare.
SIKO samarbetar fortlöpande med Skärgårdens Trafikantförening och Skärgårdsföretagarna.
I all utveckling handlar det om att se helheten och tillsammans lösa de delar som kan störa eller hindra
en utveckling till ö-samhälle där unga och gamla kan bo och verka på rimliga villkor.
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Vi ser fram emot att fortsatt bidra i den regionala utvecklingsprocessen med vår skärgårdskunskap,
insikt och kompetens.
Ett förslag: En samlande RUFS-konferens ”Skärgården i framtiden”, där SIKO, Skärgårdens
Trafikantförening och Skärgårdsföretagarna samt SRF är medarrangör, genomförs inom snar framtid.
Syftet med en sådan konferens är att öka kunskapen om och förståelsen för skärgårdsöarnas livsvillkor
hos regionplanerare, kommunplanerare, politiker på regional och kommunal nivå samt tjänstemän
inom verksamhetsområden som berör skärgårdsfrågor m fl. Ett berömvärt exempel är Länsstyrelsens
pågående projekt där de större öarna med sina skärgårdsområden inventeras på plats, var och en för
sig, med alla tänkbara intressenter inbjudna, se www.oforo.se .
Se bilagorna C och D.
C: SIKO ”Skärgårdskunskap” för planerare, beslutsfattare m fl
D: Välkommen till skärgården. SOS
Vi som bor på öarna deltar utifrån vår horisont naturligt i regionens utveckling. Med stark
befolkningsökning i regionen ökar också trycket på skärgården som rekreationsmål. Det medför
förväntad ökad aktivitet, behov av nya boendemöjligheter för besökare och en fortsatt varsamt
utvecklad natur-, kultur- och ekoturism. Efterfrågan skapar behov av fler bofasta i olika åldrar i
skärgården. Och därmed säkerställa ösamhället för framtiden.
Det innebär att vi måste skapa förutsättningar för befolkningstillväxt på öarna.
Detta ställer krav på oss som bor och verkar här, det ställer krav på politiker, myndigheter och
tjänstemän på regional och lokal nivå samt ibland även statlig.
Genom RUFS 2050 ser vi in i framtidens regionala storskalighet, den stora tillväxten. En process i vilken
vi i vår naturliga småskalighet kan se nya möjligheter.
Samtidigt måste vi alltid visa respekt för den unika livsmiljön, skärgårdsbornas hembygd, och
utveckla den med stor försiktighet.
Med vänlig hälsning
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