SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION

SIKO Verksamhetsplan 2017
SIKO styrelse – Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation – har på sitt
årsmöte den 25 februari fastställt följande verksamhetsplan för 2017.

En året-runt levande skärgård
SIKO har som målsättning att det ska finnas en året-runt levande skärgård och ösamhällen. För detta behövs bra förutsättningar för arbete / näringsverksamhet, boende
och service. Grundläggande är tillgång till skolor och även omsorgen om skärgårdens
miljöfrågor.
Landskapets kvalitet som riksintresse och framtida potential som rekreationsområde för
Stockholm ligger i att det kan fortsätta vara en året-runt levande skärgård. Möjligheten
att bo, utvecklas och driva företag är grundläggande för en positiv utveckling som gör
skärgården attraktiv för fler hel- och deltidsboende och besökare. Vi ser att andelen
deltidsboende ökar, mycket till följd av tillgången till bredband. (SIKO var drivande i
bredbandsutbyggnaden genom det mycket omfattande bredbandsprojekt BUD, Bredband
– Utbyggnad – Drift).

SIKO:s arbetsområden
Grundläggande för SIKO:s arbete är att arbeta för utveckling och mot försämringar av
grundläggande service och infrastruktur såsom kommunikationer, post- och kassaservice,
livsmedel, bränsleförsörjning, bostäder etc.
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” presenterar SIKO sitt framtagna informationspaket ”Skärgårdskunskap”
för politiker, tjänstemän och övriga intresserade så fort som möjligheter gives.
SIKO har under 2016 organiserat sitt arbete i följande arbetsgrupper (varje grupp med 3 –
5 deltagare), som driver SIKO:s fokusområden. Målformuleringarna är ett verktyg i
gruppernas pågående arbete och utvecklas efterhand.


Skärgårdsskolor
o Mål som gruppen identifierat: Bevara skolorna och utveckla dem. Möjlighet
till fjärrundervisning. Fiber i alla skolor. Ha en aktiv dialog med kommunerna
för att påverka utvecklingen.
o



Boende
o Mål som gruppen identifierat: Skapa förutsättningar och incitament för
kommunala eller bostadskooperativa hyresbostäder genom
överenskommelser med kommuners politiska ledning och
planorganisationer. Förslag till principlösningar. Hitta pilotprojekt.



Skärgårdens unga / Nya skärgårdsbor
o Mål som gruppen identifierat: Fler bostäder. Bättre kommunikationer. Fler
jobb.



Samhällsservice, blåljus och brandvärn
o Mål som gruppen identifierat: Kartlägga samhällsservice och
blåljussituationen i SIKO:s område.



Bilbesiktning på öar utan fast landförbindelse
o Mål som gruppen identifierat: Att få Opus Bilprovning att fortsätta komma ut
till öarna varje år och utföra kontrollbesiktning. Annars befarar vi att många
bilar skulle förbli obesiktigade, då det medför stora kostnader och krångel att
ta över bilarna till fastlandet. Risken är också stor att många gamla
”skrotbilar” skulle tas ut till öarna. Obesiktigade bilar har inte heller gällande
försäkring med de konsekvenser det kan få.



Strandskydd
o Mål som gruppen identifierat: Skapa opinion bland allmänhet och ta upp
frågan med politiker på framför allt riksnivå. Upplys allmänheten om
sakfrågan. Samarbeta med SRF (Skärgårdarnas Riksförbund) i denna fråga.



Besöksnäring / skärgårdsmuseer
o Mål som gruppen identifierat: Tillföra fakta i de sammanhang
skärgårdsturism diskuteras och beslut om utvecklingssatsningar tas. Med
faktaunderlag som bas kunna identifiera bra destinationsutvecklingar.



Bredband
o Mål som gruppen identifierat: XXXXXXXX.



Post- och paket
o Mål som gruppen identifierat: Värna om att PostNord fortsätter med post och
paket till skärgårdsborna och inte drar ner på servicen. Övriga fraktföretag
(DHL, Shenker, Bring) anlitar olika postombud och endast på fastlandet för
leverans till privatpersoner, därför extra viktigt att PostNord tar sitt statliga
ansvar, så att boende och deltidsboende på öar får behålla en fungerande
post- och paketservice. SIKO driver frågan genom Länsstyrelsen.



Sjötrafik
o Mål som gruppen identifierat: Genom aktivt deltagande i Landstingets
referensgrupp för Sjötrafik samt genom styrelsearbete i Trafikantföreningen
bevaka och driva utvecklingen av sjötrafiken och utveckling av replipunkter
ur fast- och deltidsboendes perspektiv. SIKO / Sjötrafikgruppen skall även
driva trafikfrågorna i kommunernas Skärgårdsråd. SIKO samlar även lokala
initiativ och idéer. SIKO bidrar med kunskap om vilka förutsättningar som
behöver uppfyllas för att sjötrafiken ska fungera för skärgårdens bofasta och
företag.



Fiske
o SIKO:s arbete är för denna fråga samordnat med SRF (Skärgårdarnas

Riksförbund) och SIKO-representanter ingår i SRF:s arbetsgrupp. SIKO har
ingen separat målformulering.


Miljö & Energi, VA-frågor
o Mål som gruppen identifierat: Information om vår egen påverkan på miljön
contra annans påverkan som exempelvis jordbruk och andra Östersjöländer.
Information om sakfrågor till allmänheten.



Jordbruksfrågor / Skärgårdsbönder
o SIKO:s arbete är för denna fråga samordnat med SRF (Skärgårdarnas
Riksförbund) och SIKO-representanter ingår i SRF:s arbetsgrupp. SIKO har
ingen separat målformulering

Äskande om anslag
För SIKO:s arbete enligt ovan äskar vi stöd från Landstinget med 450 000 kr. Huvuddelen
av kostnaderna uppstår vid SIKO:s medverkan i de ca 100 möten per år där vår
kompetens efterfrågas. Ersättningsnivån är anpassad till praxis inom den ideella sektorn
(resekostnader samt mötesarvoden med 500 kr/möte, ej för interna SIKO-möten).
SIKO:s arbete kan ses uppdelat i två uppgifter. En inre, där vi ska stimulera, stödja och
informera skärgårdsborna samt en yttre där uppgiften är att informera och hjälpa
Länsstyrelsen, Landstinget och skärgårdskommunerna med kunskap och erfarenheter i
arbetet för en året-runt levande skärgård.
Kontakter med politiken är också nödvändig. Genom att informera kan vi beskriva hur
samhällets spelregler för individer och företag påverkar livet i skärgårdarna. Vårt arbete
präglas av att sprida kunskap och fakta och ge insikter om sammanhang och möjligheter.
I praktiken innebär detta att delta på många möten, exempelvis Regionala Skärgårdsrådet,
Exekutivkommittén, Trafikantföreningen, Svealands Kustvattenvårdsförbund,
Skärgårdarnas Riksförbund och Skärgårdsstiftelsen. Även ett samarbete och
erfarenhetsutbyte med övriga intresseorganisationer i skärgården – Skärgårdarnas
Riksförbund, Skärgårdsföretagarna, Trafikantföreningen m fl. – behöver bedrivas. SIKO:s
medverkan och kompetens efterfrågas i allt fler sammanhang.
Verksamheten har genom alla de 48 år vi hittills verkat, finansierats genom anslag från
Landstinget samt medlemsföreningarnas medlemsavgifter.
Enbart bofasta (mantalsskrivna) kan väljas till förtroendeuppdrag inom SIKO.

SIKO:s roll – lokalt, regionalt och centralt
SIKO verkar främst på regional nivå - skärgården i Stockholms län. SIKO har 13 lokala
skärgårdsföreningar som medlemmar, dessa tillsammans representerar
skärgårdsbefolkningen inom området ”Arholma till Landsort”. Här finns ca 20 bebodda öar
utan fast landförbindelse och med totalt ca 7000 invånare. Antalet skärgårdskommuner i
Stockholms län är 6.
SIKO är medlem i den rikstäckande skärgårdsföreningen Skärgårdarnas Riksförbund,
SRF, som representerar den bofasta skärgårdsbefolkningen längs hela Sveriges kust samt
även i de stora insjöarna. Det finns i Sverige cirka 450 bebodda öar utan fast
landförbindelse, med totalt ca 32 000 invånare. Det gör Sverige till landet med flest
bebodda öar inom EU. Öarna fördelas på 16 län och närmare 100 kommuner. SRF arbetar
på samma sätt som SIKO för en levande skärgård – året om.

Genom samhällsutvecklingen med politiskt fokus på den tilltagande urbaniseringen,
karakteriseras tyvärr landsbygdsutveckling och även SIKO:s arbete av att motverka
försämringar – något som går igen i de flesta av Sveriges glesbygder. Ett problem är även
att allt fler beslutsfattare och tjänstemän har en sådan urban bakgrund att de har svårt att
sätta sig in i skärgårdens villkor. Statistiken visar en negativ befolkningsutveckling för
skärgården. Andra nyckeltal som Länsstyrelsen tagit fram är kostnaden för att färdas på
sjön - det kostar 5 gånger mer att färdas på sjön och det tar 3 gånger så lång tid.
Slutsatsen vi drar är bl a att SIKO skall verka för att skärgården klassas som glesbygd och
att t ex infrastrukturen måste få kosta mer per invånare än den gör i de stora städerna.
SIKO vill på bred front arbeta vidare för en året-runt levande skärgård med fungerande
infrastruktur – till nytta för fastboende, deltidsbor och besöksnäringen.

BILAGA
SIKO:s kalendarium 2016 – motsvarande aktiviteter planeras för 2017
Månad
Januari

Datum

AU

Styrelsen eller utvalda representanter

Må 11/1

Au-möte

Biblioteket i Nacka Forum, Möte med Svartsörå

Ti 26/1
Februari

SIKO styrelsemöte, Dalarö tullhus

Ons 3/2

Uffe

Exekutiva, Länsstyrelsen

To 4/2

Nilla

Styrelsemöte SKVVF

Lö 6/2

Uffe deltar för SIKO

Nämdö hbf årsmöte

On 10/2

Skype kl 19, au

fre-lö 12-14/2

Mars

April

SKUNK modernt ungdomsarbete, Åland

Ti 16/2

Uffe

Nordiskt skärgårdssamarbete, seminarium skär

Ti 23/2

Nilla deltar för SIKO

Utö Kontakt o Intresseför. årsmöte kl 19

Lö 27/2

SIKO och Skärgårdsföretagarna har årsmöte på

Sö 28/2

Konstituerande styrelsemöte kl 09

Lö 5/3

Uffe och Nilla deltar för SIKO Runmarö Intresseförening årsmöte kl 13

Ti 8/3

Britt o Jejje

Trafikantföreningen styrelsemöte

To 10/3

Nilla deltar för SIKO

Björkö Arholma Skärgårdsförening årsmöte kl 1

Lö 12/3

Uffe deltar för SIKO

SSIF årsmöte kl 10

Ti 15/3

Trafikantföreningens vintermöte

On 16/3

Debatt skärgårdstrafiken med TRSM på Möja

To 17/3

Uffe deltar för SIKO

Rindöborna årsmöte kl 19

Lö 19/3

Uffe deltar för SIKO

Mellanskärgårdens Intresseförening årsmöte

Ti 5/4

Au-möte

Skype kl 19

Ti 12/4

Britt

Sjötrafikens referensgrupp

To 14/4

Nilla

SKVVF styrelsemöte

Fre-sö 15-17/4

Maj

Juni

SRF årsmöte, Arkö

Ti 19/4

Per, Nilla

RUFS

Ti 19/4

Britt, Jeje, Nilla

Trafikantföreningens årsmöte

On 20/4

Per Frideen

Central Baltic, Upplands Väsby

To 21/4

SIKO styrelsemöte, Dalarö

Ti 26/4

Regionalt skärgårdsråd, Landstinget

To 28/4

Nilla

SKVVF årsstämma

Må 9/5

Au-möte

Östra station kl 14-16

To 12/5

Nordiska Skärgårdssamarbetet

Fre 20/5

Medlemsmöte SKVVF

On 25/5

Årsmöte Leader Sthlmsbygd

To 26/5

Styrelsemöte på Möja, heldag

Ti 31/5

Uffe

Exekutiva, Länsstyrelsen

To 2/6

Per F

Frukostmöte RUFS

Ti 7/6
To 16/6

Regionalt skärgårdsråd, OBS! INSTÄLLT!
Britt o Urban

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, heldag

lö 18/6

Demonstration-Rädda småskolorna, Flygfyren N

Må 20/6

Au-möte

Skype kl 19

To 18/8

Au-möte

Skype kl 19

Juli
Augusti

To 25/8
Ti 30/8

Regionalt skärgårdsråd, Landstinget
Au m fl

September To 1/9

Oktober

RUFS på Möja

SIKO styrelsemöte, Djurö räddningscenter kl 10

To 15/9

Nilla

SKVVF styrelsemöte

Må 19/9

Per

RUFS-möte kl 17-20

Ti 20/9

Britt

Trafikråd, Trafikantför.

On 21/9

Nilla

SKVVF medlemsmöte

Må 26/9

Au-möte

Ti 27/9

inställt

Exekutiva, Länsstyrelsen

Lö-sö

Björn S m fl

SRF arbetsgruppmöte på Vinön

Skype kl 19.30

Sö-ons 9-11/10 Au-möte 9/9

Studieresa Tema skola mm: Vinön - Torsö - SJV

Må 10/10

Styrelsemöte SIKO-Torsö

Fre14/10

Per, Nilla

Må 17/10

RUFS-möte kl 13-16
Partnerskap Landsbygds

Ti 18/10

Britt

Sjötrafikens referensgrupp

On 19/10

Uffe

Exekutiva, Länsstyrelsen

Sö 23/10

Au-möte

Skype kl 19.30

to 27/10

Per, Nilla

RUFS-möte, Stad-land

November Ti 1/11

Regionalt skärgårdsråd, Landstinget

To 3/11

Britt o Urban

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

Må 7/11

Au-möte

Skype kl 19

Ti 8/11

Trafikantföreningen styrelsemöte

on 9/11

Uffe

BFSF årsmöte

to 10/11

Britt

BSPA

Fre 11/11

Nilla

Gruppmöte Skärgårdsbryggan, Nacka Forum bi

Lö 12/11

SIKO styrelsemöte Svartsö, SRF styrelsemöte

Ti 22/11

Au-möte

Skype kl 19

On 23/11

Uffe

Norrtälje skärgårdsråd

To 24/11

Nilla

SKVVF styrelsemöte

To 24/11

Trafikförsörjningsprogr.

Ti 29/11

Nordiska skärgårdssamarbetet, skola

December Ti 6/12

Uffe

Ti 6/12
To 8/12

Exekutiva, Länsstyrelsen
Marknadsdag bredband

Per, Nilla

RUFS-konferens 9-15

Britt o Urban

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

Fr 9/12

SIKO styrelsemöte hos Länsstyrelsen kl 10-13,

Sö 11/12

Invigning Karsholms brygga

To 15/12

Nilla

Avtackning Monica Pettersson, KSO Värmdö kom

Britt

Trafikantföreningen årsmöte

