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Kjell Jansson hälsade alla välkomna till Norrtälje och inleder med att informera om den
skrivelse Norrtälje kommun, tillsammans med Värmdö och Haninge samt landshövding Per
Unckel skickat till Rikspolisstyrelsen med anledning av den omprövning som pågår gällande
Polisens kontaktcenter ute på öarna. Skrivelsen biläggs minnesanteckningarna.
1. Ordföranden Sune Fogelström förklarade mötet öppnat
2. Leader – Sune Fogelström informerar om bakgrunden och dagsläget där det finns två
utvecklingsgrupper (Roslagsleader resp Skärgårdsleader). Dialogen mellan grupperna
är god men det finns vissa frågetecken kring geografisk gränsdragning. Konstateras att
att ca 75% av SIKO:s medlemmar riskerar att stå utanför om vi inte kan få ihop en
gemensam lösning Erfarenheter från tidigare Leaderomgångar visar på positiva
effekter att ha skärgård och landsbygd i samma områden. Ett möte är planerat till den
15 november, då alla intressenter samt även Bengt Almqvist från Skärgårdarnas
Riksförbund, samt Thomas Norrby, sakkunnig inom Leader ska delta. Efter
diskussion konstateras att förutsättningarna är goda för att man på detta möte kommer
att kunna nå ett beslut om geografiska avgränsningar och fortsatt arbete.
3. Skärgårdsstrategi – på initiativ av Gustav Andersson presenteras en idé om gemensam och
långsiktig skärgårdsstrategi för hållbar utveckling i skärgården. Sune Fogelström

presenterar kort förutsättningarna för att bo i skärgården och behovet av övergripande
beslut i vissa kärnfrågor såsom kommunikationer, boende, skola, vård och omsorg.
Lars Olsson, Ornö meddelar att det just nu finns 17 familjer på Ornö som känner
funderar på om de kan bo kvar på ön i och med hotet mot Polisens Kontaktcenter. Det
behövs någon sorts gemensamt politiskt ställningstagande om hur man vill att
skärgården ska utvecklas i framtiden. Beslutas att en arbetsgrupp ska tillsättas för att
jobba med dessa frågor och försöka ta fram en kort och tydlig skärgårdsstrategi för
hela skärgårdsområdet. Gustav Andersson är sammankallande. Arbetsgruppen ska
innehålla representanter från kommunerna samt två personer från SIKO.
Föreslås att till kommande möten bjuda in Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget
och ev andra med bred funktion i skärgården.
Under denna punkt nämnde Österåker att man tar emot en del flyktingar och om man
kan hitta lämpliga familjer för skärgårdsboende skulle det kunna bli ett bra tillskott i
skolorna.
4. Skärgårdsutvecklarna –. Utdelning av halvtidsutvärdering samt en sammanställning av de
olika kommunernas skärgårdsråd och deras sätt att jobba. Vid dagens möte ska det
fattas beslut om finansiering av skärgårdsutvecklartjänsterna för projektets tredje och
sista år. Efter kort diskussion beslutas att finansieringen fortsätter som tidigare. Ett
möte med partnerskapet för skärgårdsutvecklarna ska hållas senare samma dag där
detaljerna i uppdraget diskuteras samt slutsatser av utvärderingen kommer att
formuleras.
5. BUS-projektet – Ungdomsprojektets tidning, BUS-bladet, delas ut till de närvarande. En
kort rapport om projektets avslutningsfas samt att SIKO fortsätter ungdomsverksamhet
för skärgårdsungdomarna, nu tillsammans med organisationen Vi Unga.
6. SIKO höstmöte – rapport har skickats ut i förväg. Konstateras kort att innehållet på
höstmötet stämmer väl överens med det behov av skärgårdsstrategi som tidigare
diskuterats. Höstmötet var inte så välbesökt vilket kan bero på att det hölls på en
vardag då skärgårdsborna själva har svårt att delta på grund av sina jobb. Kan finnas
fördelar med att förlägga den här typen av möten till lördag eller söndag.
7. Nästa möte bestäms till torsdag 2008-04-10 i Norrtälje kl 10.00.
a. Sune passar på att förvarna om SIKO årsmöte som kommer att hållas i mars
2008
8. Övriga frågor – Österåker arbetar med vindkraft och rapporterar en något svängande
opinion som blir mer och mer positiv när man inser vad man kan få för fördelar av det.
Föreslogs att vindkraft kan vara lämplig diskussionspunkt vid SIKO:s nästa höstmöte.
Polisens KontaktCenter diskuterades ytterligare. En mycket stor procent av
skärgårdsbefolkningen berörs av eventuell nedläggning. Beslöts att SIKO gör en
skrivelse som tillställs ledningen.
9. Mötet förklarades avslutat
Dag som ovan
Agneta Österman

