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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte nr 8 digitalt, den 4 december 2020 

  

Närvarande:    Medlem i lokal skärgårdsförening: 

Ulf Westerberg, Möja ordf. Möjaskärgårdens Företagarförening  

Urban Gunnarsson, Norrt. kassör Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Möjaskärgårdens Företagarförening 

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Martin Hinders, Svartsö  Svartsörådet  

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Lennart Rohdin, Ljusdal  SIKO:s revisor 

 

Frånvarande: 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Björn Öberg, Landsort  Södra Skärgårdens Intresseförening 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

 

1. Mötets öppnande Det digitala mötet inleddes med lokalt producerad och levererad jullunch 
hemma hos var och en, därefter förklarade Ulf W mötet för öppnat. 

2. Val av en justerare för dagens protokoll, Martin valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll och minnesanteckningar AU Protokoll från 
föregående styrelsemöte nr 7 den 3 november och minnesanteckningar från SIKO AU nr 10 
och nr 11 lades till handlingarna. 

5. Kommunikation Göran presenterade förslag till ny webstrategi. Presentationen (ppt. 
dokument) bifogas utskicket av detta protokoll.  

Förslaget innebär att www.siko.org.se  fortsättningsvis blir en intern sida och vårt arkiv för 
medlemmar och andra ”nära” intressenter. www.levandeskärgård.se  blir SIKO:s offentliga 
sida på vilken vi informerar om vad vi gör, vad vi står för och driver kampanjer och framför 
åsikter kopplande till en levande skärgård. 

Styrelsen tyckte förslaget var utmärkt och beslutade att detta skall implementeras så fort det 
går.  

http://www.siko.org.se/
http://www.levandeskärgård.se/
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Följande punkter återstår / behöver bevakas: 

• Möjlighet till tvåspråkighet undersöks. Kan finnas möjligheter till samarbete med 
Nämdö Green Archipelago, som kommer att ha en engelsk version av sin hemsida. 

• Texter skall kompletteras – öar och föreningar behöver bidra med innehåll, Göran 
samordnar och styr detta. 

• Blankett för ansökan om medlemskap (Göran) 

• www.siko.org.se rensas från inaktuell information (Nilla) 

6. SIKO projekt 

• Skärgårdsflytten är ett projekt för att stimulera utflyttning till kärnöarna i Stockholms 
skärgård. Göran driver projektet. 
Projektet syftar till att stimulera fler att flytta ut, visa var möjligheterna finns, skapa 
”bostadskö” samt trycka på skärgårdskommunerna för att lägga fast planer för ökad 
befolkningstillväxt 
www.levandeskärgård.se kommer att lansera Skärgårdsflyttens digitala plattform.  
Projektfinansiering finns dels genom bidrag från Regionens Hållbarhets- och 
skärgårdsanslag dels genom att SIKO:s egen ekonomi detta pandemiår, har genererat 
ett överskott p gr a inställda fysiska möten (konferens- och resekostnader). 
Överskottet kommer i samråd med Regionen att flyttas till projektbudgeten. 
 

• Skärgårdsskolan 3.0 Pågående pandemi har påverkar möjligheterna att arbeta aktivt 
med projektet. SIKO har nu genom SRF och dess medlemsförening Sörmlands 
skärgårds intresseförening fått kontakt med professor emeriti Ingrid Carlgren, med 
stort kunnande i skolfrågor. Ingrid kommer att stötta SIKO och Göran, som är 
projektledare i skolprojektet- ”En ny skärgårdsskola”.  
Projektets syfte:  

o Kort redovisa verkligheten och utmaningarna för skolorna i dagens 
(Stockholms) skärgård  

o Inventera idéer kring hur en modern glesbygdsskola skulle kunna se ut.  
o Möjligt innehåll:   

▪ Exempel från andra länder - Norden?  Europa?  Kanada/USA?  
Utvecklingsländer?   

▪ Inspel från skolforskare - Universiteten Skolforskningsinstitutet 
Lärarhögskolorna  

▪ Inspel ”elektroniskt lärande i framtiden”   
▪ Inspel från friskola  
▪ Vad säger/tycker Skolinspektionen?  
▪ Vad säger/tycker Utbildningsdepartementet? 

 
Styrelsen var mycket positiv till utvecklingen av projekten. 

 
7. Ekonomi, ansökan om verksamhetsstöd 

Urban hade inför mötet skickat ut ”beräknad resultatrapport för 2020”. Rapporten visar på ett 
överskott på ca 80 000 kr främst p gr a inställda fysiska möten (konferens- och resekostnader). 
Överskottet föreslås flyttas till projektbudgeten (30 000 vardera till Skärgårdsflytten och 

http://www.siko.org.se/
http://www.levandeskärgård.se/
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Skolprojektet) samt 20 000 kr till Fokusgrupperna. 

Revisor Lennart R meddelade att han finner detta vara ett rimligt upplägg och att det bör ske i 
samråd med Regionen. Beslutades att Urban och Uffe tar frågan vidare med Regionen. 

Ansökan om verksamhetsstöd är ännu inte inlämnad till Regionen. Vi har fått återkoppling 

från Regionen (Inger Starheim), att Regionen endast kommer att hantera anslagsframställan 

gällande för ett år (2021), möjligen kan man därefter återgå till 3-åriga anslagsbeslut. För 

närvarande handlägger Regionen slutredovisning av 2020 års beslutade medel från 

Hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Handläggning av SIKO ansökan om finansiering 2021 

kommer inte att handläggas förrän man påbörjar arbetet med 2021 års anslag.  

Vad gäller budgeten finns förslag att slopa arvoden för interna möten och istället ersätta 
arbete i projekt- och fokusgrupper. 

Förslag till reviderad anslagsframställan har varit utsänd och budgetförslaget ligger på samma 
nivå som tidigare år. Styrelsen tillstyrkte anslagsframställan och budget.  

OBS 5 december är sista dag att skicka räkningar till Urban gällande mötesarvoden och resor. 
Syftet är att kunna presentera ett rättvisande bokslut så tidigt som möjligt. 

8. Remisser / uppföljning Aktuella remisser rör främst fisket och SIKO:s intresse är att värna det 
kustnära fisket. Göran har tidigare i höst besvarat Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket förslag till ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk. 
Landsbygdsprogrammet - diverse remisser är på väg ut i olika delar av programmet. 

9. På gång / avrapportering 

• Post och paket Möja, Utö och Runmarö har uppskattad paketservice och fr o m 2021 
får troligen även Svartsö och Ornö detta. För Sandhamn finns det problem, om man 
inte är beredd att ta emot paket året runt. Distributörerna ställer inte upp på annat än 
helårslösningar.   

Uffe påpekade att fler öar kan anmäla sitt intresse – det gäller att få fram lämpliga 
företagare och lokaler på öarna som vill ta på sig att vara paketombud. SIKO:s 
styrelseledamöter och medlemsföreningar kan göra en insats genom att hjälpa till med 
kontakter. 

• Sjötrafik Britt informerade från ett flertal möten som SIKO och som Skärgårdens 
Trafikantförening hållit med Trafikförvaltningens utredare Jan Eklund 
(Sjötrafikutredningen), med Gustav Hemming och Michaela Haga samt med 
Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons. Kommande möten är med ny chef inom 
Trafikförvaltningen, Hans Hedenfelt. Det som diskuteras är utvecklingen av sjötrafiken 
och den pågående sjötrafikutredningen. För närvarande pågår sammanställning av de 
ca 70 remissvar som inkommit. 

Vidare togs frakttrafiken i Mellanskärgården upp. Vinterturlistan innebär generellt att 
frakter körs med Waxholmsbåtarna istället för fraktfärjor som körs av entreprenören 
Ressel Marin.  
Olika öar har skilda önskemål kring detta – en del är nöjda, andra skriver 
protestskrivelser till Skärgårdsregionrådet. En slutsats är att det finns en roll för SIKO i 
att bidra till bättre dialog med Waxholmsbolaget i dessa frågor. 
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• Arbete inom styrelsen Uffe tog upp frågan om att styrelsearbetet breddas så att fler 
blir aktiva i styrelse- och projektarbete mm. 

Bo T har framgångsrikt kontaktat skärgårdsföreningar i södra skärgården och 
engagemanget ökar i det området.  

I Mellanskärgården har föreningsarbetet sedan tidigare ett brett engagemang. 

I norra skärgården har Blidö Frötuna just fått en nyvald ”nygammal” ordförande, Barbro 
Nordstedt. Grattis och välkommen tillbaka! SIKO vill även få med fler från öar som 
Gräskö, Tjockö och Arholma i arbetet. 

Att vi breddar engagemanget till större delar av ”Arholma – Landsort” ökar vår 
representativitet och därmed våra förutsättningar att påverka. 

När fler föreningar blir medlemmar i SIKO, vilket är en liten trend just nu, kommer långt 
ifrån alla föreningar att ha egna representanter i styrelsen. Samtidigt är det viktigt att 
alla medlemsföreningar får bra information och blir engagerade i SIKO:s arbete. Här 
finns ett förslag att ha kontaktpersoner för norra, mellersta och södra skärgården. 

SSIF med Bo T fungerar i princip redan så för södra skärgården. Kanske det på sikt blir 
aktuellt med kontaktpersoner för mellersta och norra skärgården. 

• Fokusområden / Arbetsgrupper 

SIKO:s fokusområden är fortsättningsvis: 

o Befolkningstillväxt och boende - Bo Tyrefors  

o Näringsliv - Monica P 

o Skärgårdsskolor Göran Lagerström  

o Kommunikationer  

o Sjötrafik – Britt, Björn Öberg, Nilla och Monica P  

o Bredband - Uffe 

o Samhällsservice Blåljus Jejje 

o Miljö och energi Malcolm med Göran   

”Spelreglerna” för fokusgrupper är att styrelsen utser vem som leder respektive 
Fokusgrupp och tilldelar eventuella ekonomiska medel. 

Den som ansvarar för en Fokusgrupp utser själv övriga gruppdeltagare. Det är alltid ”fritt 
fram” att anmäla intresse att delta i arbetet. Det är mycket välkommet att ledamöter och 
även medlemsföreningarna aktiverar sig! 

Kort rapport från Bo gruppen: 

Bra input har kommit från Holmöns arbete med lokalekonomisk analys – ”vistelsebegrepp” 
istället för mantalsskrivna. Även Christian Pleijel på Kökar har ett arbete kring ”bobarhet”, 
som kan vara av intresse. 

Bo T, Uffe och Göran har genomfört ett uppstartmöte. 

• Ansökan nya föreningar Intresseanmälningar och dialog pågår för närvarande med ett 



Sida 5 av 7 

SIKO styrelsemöte, möte nr 8 år 2020 

flertal föreningar / öar: 

• Husarö intresse och företagarförening (under bildande) 

• Utö Företagarförening 

• Kymendö 

• Landsort 

• Ornö 

• Skärgårdens Trafikantförening 

 

Gällande Kymendö och Husarö finns ansökningar och styrelsen beslutade att hälsa 

dessa föreningar välkomna till SIKO fr o m 2021. Uffe kommer att ansvara för att hålla 

kontakt och hälsa välkommen. 

 

• Årsmöte / föreningsstämma 2021 Styrelsen beslutade enligt AU:s förslag att årsmötet 

genomförs digitalt söndag 7 mars. 

10. Information 

• Covid 19 Smittspridningen är på nytt generellt relativt hög i samhället och det börjar 
vara fler fall även i skärgården, enstaka fall finns på de flesta kärnöar. 
Uffe påtalade att uppmaningen från Waxholmsbolaget ”Endast nödvändiga resor!”, 
inte följs, vi ser en omfattande helgpendling till öar. Att komma till skärgården för 
längre perioder är självklart helt OK, men helgpendlande riskerar att vara 
smittdrivande. Det är fortsättningsvis mycket viktigt att skicka in rapporter från öarna 
minst var 14 dag och företrädesvis på söndag kvällar. 

• Länsstyrelsen Uffe rapporterade från möte med Exekutivkommittén 2 december. 
Bland annat hade följande diskuterats: 

• ”Bygd för bygd”, fastlandsvarianten av ”ö för ö” rullar på (om än på sparlåga, 
av pandemiskäl) och har varit fysiskt på Djurö, digitalt på Ljusterö och kommer 
ske på Hölö. 

• ”Digitalt lärande” för 65+ har pausat, däremot ska en podcast vara på gång. 

• Kontanthantering Troligen fortsätter servicen med att köra in kontantkassor 
under högsäsong, även om trenden är minskad kontanthantering. 

• Fiskefrågor Länsstyrelsen och Regionen avser samarbeta om Östersjöns 
fiskekvoter. Exempel finns på strömmingstrålning till havs, som givit 60% torsk, 
vilken går till fiskmjölsproduktion. Upprörande! 

• Personalomsättning Ytterligare en av SIKO:s tidigare kontaktpersoner, Rebecca 
Berlin, har nu lämnat sin anställning på Länsstyrelsen. 

• Regionen Inget nytt att rapportera. 

• SRF Representantskapsmöte hölls digitalt den 28 – 29 november. Första dagen var 
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öppen för alla från SRF:s medlemsföreningarnas styrelser och andra dagen riktades till 
delegater.  

 

SIKO var väl representerade på de båda mötesdagarna. Uffe, Nilla och Göran 

rapporterade från mötet. 

SIKO är välkomna att lämna förslag på styrelseledamöter i SRF senast 31 december. 

Styrelsen beslutade att uppdra till AU att lämna SIKO:s nomineringar. Styrelsen var 

samstämmig om att SRF ordförande Lotten Hjelm bör väljas på nytt. 

SIKO är representerade av Nilla i SRF Valberedning. 

• Barn – och ungdomsfrågor 

• Värmdö skärgårdsskola Detta är en lokal fråga, men nedläggning av skolor är 
något som hotar en levande skärgård och SIKO har därför anledning att 
engagera sig. 

Det har förekommit uppgifter i media att SIKO på något sätt stöttar 
nedläggning av åk 6–9 på öarna. DETTA ÄR FELAKTIGT. SIKO har inte uttalat sig i 
den riktningen, utan tvärtom med kraft protesterat mot detta kortsiktiga 
förslag. 

• ”Ungdomssektion i SIKO” Uffe väckte frågan om att bilda en ungdomssektion i 
SIKO för att bidra till att skärgårdsfrågor som är viktiga för ungdomar kommer 
mer i fokus. Frågan kommer att diskuteras vidare. I nuläget går det utmärkt att 
försöka få med ungdomar i Fokusgrupperna. 

• Skärgårdsstiftelsen 

• Nästa styrelsemöte är den 17 december.  

• Anna Waxin har bjudit in till uppföljningsmöte till det informella möte som 
hölls med henne och kommunikatören Ulrika Palmblad samt Göran och Britt 
från SIKO. Positivt med informella kontakter, SIKO trycker bland annat på 
följande frågor: 

• Viktigt att markera att Skärgårdsstiftelsen inte är ”hela skärgårdens” 
talesperson. 

• Fastboendes arrenden och hyror får inte pressas upp – viktigt med 
rimliga villkor för att främja levande skärgård. 

• Info till / från medlemsföreningar 

• Nämdö Green Archipelago (NGA) Malcolm rapporterade om arbetet med 
Naturvårdsverkets bildande av Nationalparken i Nämdöskärgården. Utöver 
NGA:s förstudie om att eventuellt bilda ett biosfärområde ska en 
referensgrupp skapas med intressenter i områdena som angränsar till 
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Nämdöskärgården. NGA håller ett digitalt infomöte om förstudien samt om den 
nystartade föreningen 16 december. 

Stockholms skärgårdsnät Utbyggnad har skett enligt plan Ornö – Harö och med 
borgenslöfte från Värmdö kommun är även ekonomin i ordning. 

• Svartsö Martin rapporterade om återställande av åkermark på Svartsö. Vidare 
finns tryck på fiberutbyggnad, fasta telefonlinjer försvinner i februari. 

• Möten man deltagit i och Möten framöver 

• Presentation av projekt Skärgårdsflytten Göran har nu presenterat 
Skärgårdsflytten för Norrtälje och Värmdö skärgårdsråd. Kanske Haninge är på 
tur? Bo T kollar. 

• Landsbygdsprogrammet EU:s programperioder omfattar 7 år. Nuvarande 
programperiod omfattar 2013 – 2020 och har förlängts med två år, 2021 och 
2022. Programperioden 2021 – 2027 kommer att starta 2023. Nya pengar är på 
väg både till förlängningsperioden och den efterföljande ordinarie 
programperioden. Pengar till detta kommer från Landsbygdfonden (EU) och 
med medfinansiering från svenska staten, Region Stockholm och från 
kommunerna. Arbete pågår just nu intensivt att skapa denna medfinansiering.  

• Seminarium om Hållbarhet Nilla informerade om seminarium 26/11 där 
Monica P (fokusgruppen Näringsliv) deltagit. Seminariet är inspelat, länk på 
SIKO:s hemsida för den som vill ta del av den i efterhand. 

• Möteskalendarium (kommande) bifogas protokollet och finns även på 
www.siko.org.se  

11. Övriga frågor  
 
Förslag till rutiner för sjuktransporter En skrivelse har kommit från Björn på Landsort, 
Nilla skickar till Jejje (Blåljusgruppen). Därefter återkoppling till Björn. 

12. Mötet avslutades Uffe tackade för ett bra möte och riktade sig särskilt till revisor Lennart R, 
som varit särskilt inbjuden till detta möte. Vidare uppmanades alla att vara försiktiga i Corona-
tider och tillönskades en God Jul och Gott Nytt År. 

 

Britt Fogelström  

 

Justeras: 
 

 

Martin Hinders         Ulf Westerberg, ordförande 

http://www.siko.org.se/

