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SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION

SIKO Verksamhetsplan 2015
SIKO styrelse – Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation – har på sitt styrelsemöte den
….......... fastställt följande verksamhetsplan för 2015, SIKO:s 47:e verksamhetsår.
SIKO arbetar med att tillföra kunskap om skärgårdslivets villkor och för att påverka berörda
politiker, tjänstemän m fl att fatta beslut, som är positiva för dem som bor och verkar på öarna. I
praktiken innebär detta att delta på många möten, exempelvis Regionala Skärgårdsrådet,
Exekutivkommittén, Trafikantföreningen, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Skärgårdarnas
Riksförbund och Skärgårdsstiftelsen.
Verksamheten har genom alla år finansierats genom anslag från Landstinget samt
medlemsföreningarnas medlemsavgifter.
SIKO:s uppgift och mål är att påverka med syfte att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga
villkor bo kvar och verka i sin livsmiljö. Syftet är också att aktivt medverka till att skapa
förutsättningar för människor i alla åldrar att bosätta sig och arbeta i skärgården och därmed
säkerställa året-runt-skärgårdens fortlevnad, genom tillgång till grundläggande service såsom
kommunikationer, post- och kassaservice, livsmedel, bränsleförsörjning etc.
SIKO har för närvarande 12 medlemsföreningar. SIKO beslutade 2014 om nya stadgar, som innebär
att även föreningar med fritidsboende som fullvärdiga medlemmar kan ansöka om medlemskap i
SIKO. Förutsättningen är att föreningens mål och syfte är i samklang med SIKO:s mål och syfte.
Vidare kan enbart bofasta (mantalsskrivna) väljas till förtroendeuppdrag inom SIKO.
SIKO är medlem i den rikstäckande skärgårdsföreningen Skärgårdarnas Riksförbund, som
representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till
Luleå i norr samt i de stora insjöarna. SRF arbetar för en levande skärgård – året om.
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.
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 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.

Under 2015 kommer SIKO att fokusera på följande frågor:
Bredband
 Fortsätta driva SIKO:s eget bredbandsprojekt BUD (Bredband – Utbyggnad – Drift) och
stötta de lokala bredbandsföreningar som har etablerats i skärgården och som bygger ut
bredband enligt regeringens anvisade byalagsmetod. Ett omfattande arbete att med ideella
krafter bygga infrastruktur, som har få motsvarigheter i Sverige. Arbetet baseras på SIKO:s
omfattande kontaktnät och kan inte genomföras utan detta. SIKO:s medlemsföreningar har
många gånger tjänat som grund för de nybildade bredbandsföreningarna. Totalt har ca 75
miljoner kr investerats i fast infrastruktur i skärgården. Fokus kommer gradvis att gå från
utbyggnad till att skapa en effektiv drift- och underhållsorganisation. BUD organiserar även
erfarenhetsutbyte mellan de olika bredbandsföreningarna. Målsättningen med BUDprojektet är att minska avfolkning och istället leda till en utveckling av skärgården.
Skärgårdskolor och ungdomsfrågor
 SIKO behöver bl a engagera sig i hur skärgårdsskolorna påverkas av reglerna om behöriga
lärare och jobba för att det inte får negativa konsekvenser för de små skärgårdsskolorna.
 Arbeta för att eliminera kommungränserna i skolhänseende.
 Samordna skolskjutsarna med andra transporter och turlistor.
 Arbeta för att få igång ungdomsprojekt, eventuellt bl a i samarbete med Skärgårdsstiftelsen
(fortsättning av Young Voices) och Seglarförbundet.
Besöksnäring
 SIKO har tillsammans med Hembygdsförbundet tagit fram en inventering över skärgårdens
samtliga museer. Arbetet kommer att resultera i en broschyr, som i sin tur kan inspirera till
ökade besök i skärgården. Broschyren kommer att produceras av SIKO. Projektet stöds av
skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming.
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Sjötrafiken
 SIKO, tillsammans med övriga skärgårdsorganisationer, deltar i möten gällande pågående
sjötrafikupphandling för att tillföra de bofastas användarperspektiv i utvecklingen av
befintliga turer och turlistor. SIKO bidrar med kunskap om vilka förutsättningar som
behöver uppfyllas för att sjötrafiken ska fungera för skärgårdens bofasta och företag.
Speciellt driver SIKO som enda organisation frågan om sysselsättningseffekten i skärgården.
Sjötrafiken svarar genom de små rederierna för en betydande del av de fasta
arbetstillfällena.
Samhällsservice och miljö
 Aktivt arbeta för utveckling och mot försämringar av grundläggande service och
infrastruktur såsom kommunikationer, post- och kassaservice, livsmedel, bränsleförsörjning,
hyresbostäder etc.
 ”Blåljus-frågor”, kartlägga och verka för att tillfredsställande nivå finns även till öarna i
nödutryckningssammanhang. (ett exempel på brister i beredskap är branden på Svartlöga i
januari)
 Aktivt engagemang i projekt rörande utveckling och förbättring inom VA området (Green
Islands) och andra miljöprojekt.
 Utveckling av replipunkter och parkeringsmöjligheter.
 Bilbesiktning – arbeta för att bilbesiktning även fortsättningsvis kommer att genomföras på
öar utan fast broförbindelse eller vägfärja.
Strandskydd
 SIKO lägger ner mycket arbete på att lämna väl förankrade och övervägda synpunkter på
skärgårdskommunernas strandskyddsremisser. SIKO har i samarbete med Företagarna
Skärgården en särskild utsedd expertgrupp inom detta område, då denna fråga är av
avgörande betydelse för skärgårdens möjlighet till tillväxt. Frågan engagerar oss
fortlöpande. Har även stor betydelse gällande boendemöjligheter för exempelvis unga
bofasta på öar.
Övriga frågor Kopplat till SIKO:s uppgift att ”tillföra kunskap om skärgårdslivets villkor och för att
påverka berörda politiker, tjänstemän m fl att fatta beslut, som är positiva för dem som bor och
verkar på öarna” dyker erfarenhetsmässigt ytterligare frågor upp under löpande år. Med tanke på
att 2014 var valår är det aktuellt att på nytt föra ut SIKO:s seminariepaket ”Skärgårdskunskap” till
nytillträdda politiker och tjänstemän.
Skärgårdarnas Riksförbund
 SIKO är engagerade i de permanenta arbetsgrupper SRF driver kring följande:
 areella näringar (skärgårdsbönder och skärgårdsfiske)
 skärgårdarnas skolor
 kollektivtrafik till sjöss
 förnybar energi
 kommunikation / bredband
Samhällsengagemang SIKO kommer att fortsätta traditionen att genomföra konferenser, som
bidrar till ökat engagemang i samhällsfrågor:





SIKO Höstmöte, öppet för alla med skärgårdsintresse
Konferenser för att stötta, de för närvarande 10, lokala bredbandsföreningarna
Deltagande i Skärgårdsting m fl allmänna möten med skärgårdsfrågor i fokus
Kommunicera ut SIKO:s framtagna informationsmaterial ”Skärgårdskunskap”

