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SIKO styrelsemöte, möte nr 3 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte hos Försvarsmakten, 26 april 2017

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsöborna

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Per Frideen

Ornö

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Mötet hölls hos Försvarsmakten på Lidingövägen och inleddes med information från
och dialog med kommendör Jon Wikingsson, ansvarig för Marinens taktiska stab.
Det var ett mycket intressant och givande möte, som berörde både konsekvenser av
militär närvaro (bygglov, buller, möjlighet till bete på militärt område mm) och det
allmänna säkerhetsläget. Marinens baser är Berga, Karlskrona och Göteborg. I
Stockholms skärgård genomförs aktiviteter och övningar främst på Utö, Mysingen,
Korsö och Väddö.
1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet för öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Ulla Larsson valdes
att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning
godkändes.
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4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från
föregående styrelsemöte den 14 mars och från föregående AU-möte den 3
april, som justerats via mail, lades till handlingarna.
5. Ö för Ö, Sandhamn Uffe rapporterade från mötet den 30 – 31 mars på
Sandhamn. Det hade varit ett bra möte med ca 35 deltagare (första dagen). I
fokus var bl a vattenförsörjning samt bygglov (kopplade till
vattenförsörjningsfrågan). I övrigt är turismen den dominerande frågan för
Sandhamn. En annan fråga som kom upp var boende för studerande ungdom
– Uffe hade anmält att SIKO gärna engagerar sig i detta (ungdomsfrågor är
prioriterade!). Öar som står i kö för Ö för Ö möten är: Arholma, Tjockö,
Ramsö, Gällnö och Runmarö (planeras till hösten).
6. Remisser / uppföljning Inga nya remisser har inkommit.
7. Ekonomi Uffe redogjorde för det möte som han själv, Urban och Britt deltagit i
på Landstinget. Landstingets ansvarige handläggare för SIKO:s
bidragsansökan är Christina Larsson, som tydligt markerade att SIKO även
fortsättningsvis skall få stöd från Landstinget, men att det är önskvärt att
utveckla formerna för ansökan och redovisning. Från SIKO är vi mycket
positiva till detta, då nuvarande förfarande är mer projektanpassat och SIKO:s
verksamhet inte är ett projekt, utan mer är löpande verksamhet.
Vidare har SIKO ingått i Landstingets revision 2016, något som medfört att
vårt anslag ännu inte är helt utbetalt. Avser endast en tidsfördröjning (inga
anmärkningar från revisionen).
I stort sett samtliga medlemsföreningar har nu betalt årets medlemsavgift.
8. Sammanfattning av mötet med Försvarsmakten ”Mycket bra och
intressant” var det sammanfattande omdömet om dagens möte. Marinen
uppskattar att få information om iakttagelser, som bofasta i skärgården
eventuellt gör och vi kommer att få ett telefonnummer att sprida till våra
medlemsföreningar.
9. På gång/avrapportering


SRF
 Bo-gruppens enkät Bo Tyrefors, som varit med och utformat
enkäten, konstaterade att det är stora skillnader mellan ost- och
västkust gällande boendefrågor. T ex mer privatägd mark på
ostkusten osv. Bo T kommer att skicka ut enkäten till SIKO:s
samtliga medlemsföreningar.
 Värmdö Skärgårdsråd Rolf K rapporterade att Värmdö
Skärgårdsråd beslutat göra en inventering av behovet av
bostäder på öarna.
 Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är torsdag 4 maj, var
och en sköter sin egen anmälan. Det är positivt om
suppleanterna deltar, även om ordinarie är närvarande.
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I samband med Ö för Ö-mötet hade Uffe blivit kontaktad om att
ett möte om SIKO:s roll i Regionala Skärgårdsrådet är önskvärt.
Deltagare blir Uffe, Gustav Hemming och hans politiske
sekreterare, Christina Larsson samt Pernilla Nordström från
Länsstyrelsen.
På sikt kommer vi från SIKO att ta upp förmånsbeskattning av
båtar. Det som händer nu är att båtar som används yrkesmässigt
förmånsbeskattas, även om dom överhuvudtaget inte använts
privat. Det är den rena dispositionsrätten som beskattas. Detta
slår tillsammans med den ändrade bränslebeskattningen hårt
mot främst hantverkare, gröna näringar och besöksnäringen i
hela Sveriges skärgårdar.


Sjötrafiken, Britt rapporterade från följande:
 Möte med Referensgruppen för sjötrafik den 11 april. Ett bra
möte, men med ganska begränsad närvaro av politiker
(påskveckan). Anteckningar och presentationsmaterial bifogas.
 Remiss gällande trafikförbättrande åtgärder. SIKO har
möjlighet att lämna remiss-synpunkter på ett omfattande
dokument på 83 sidor där tre av dessa berör sjötrafik.
Trafikantföreningen har utarbetat ett mycket bra förslag till
yttrande och överenskoms att SIKO ansluter till detta yttrande.
 Intervju med Transdev (ägare av bl a Styrsöbolaget) Troligen
som ett led i att bygga upp kunskap om kundönskemål inför
kommande sjötrafikupphandling, har företaget Transdev tagit
kontakt med förfrågan om intervju. Överenskoms att SIKO
(genom Britt) ställer upp på intervjun, men samtidigt informerar
Trafikförvaltningen, så att SIKO inte åberopas otillbörligt i
kommande upphandlingsunderlag.
 Skärgårdsboken Inför utgivandet av årets Skärgårdsbok
(Trafikantföreningens sammanställning av turlistor mm) har Nilla
uppdaterat uppgifterna i SIKO:s annonssida (kostnadsfri).
 Ny operatör i Mellanskärgården. Trafikförvaltningen har
tecknat nytt avtal med Rederi AB Faludden (ett bolag ägt av
Gotlandsbolaget) för trafiken i södra och norra
mellanskärgården. Anledningen är Skärgårdsbolaget 1 :s
ekonomiska svårigheter och eventuella likvidation. Det är samma
underentreprenörer som kör båtarna, så tydligaste
konsekvensen är ökade kostnader för Landstinget. Kanske inte
så bra, med tanke på alla förbättringsönskemål som finns
framtagna.
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 Uppföljning av SIKO:s möte med Trafikförvaltningen i
vintras Trafikantföreningen har tagit fram förslag till ett
uppföljande brev till Trafikförvaltningen. SIKO:s Sjötrafikgrupp
ser över om även SIKO skall skicka ett liknande brev.
 ”Gratis kompis” SIKO-idéen att mantalsskrivna barn med ö-kort
skall få ta med en kompis gratis på Waxholmsbåten tycks ha gått
i stå. Först fick vi positiva besked, som sedan följts av
motsatsen. Uppföljning med politiker kommer att göras.


Barn-och ungdomsfrågor Uffe har anmält att SIKO gärna engagerar
sig i boende för studerande ungdom – se ovan punkten med rapport
från Ö för Ö mötet i Sandhamn.



Rapporter Bordlägges



Medlemsföreningar Bordlägges

10. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Uffe rapporterade från senaste mötet den 22
mars. Det hade varit dålig representation från kommunerna och stort
fokus på besöksnäringen. Det är ibland svårt att nå fram med
budskapet att SIKO definitivt inte är negativa till besöksnäringen
samtidigt som vi tydligt ser att besöksnäringen är långt ifrån hela svaret
på att ha en ”levande skärgård”.
Nästa möte är den 15 juni, då är Uffe förhindrad och Britt deltar.



Post och paket Nilla berättade om den postenkät som Länsstyrelsen
håller på att ta fram. SIKO har varit delaktiga i att kartläggningen av hur
posten fungerar blir av och Nilla har lämnat synpunkter på
enkätfrågorna.
OBS alla uppmanas att svara på enkäten när den läggs ut som en
länk av Länsstyrelsen. Så fort enkäten publiceras kommer länken att
finnas på bland annat SIKO:s hemsida.



Ansökan om medlemskap i SIKO Inga ytterligare ansökningar har
inkommit.



Hemsidan Bordlades



Möten framöver Uffe kommenterade att färre föreningar hört av sig om
medverkan på årsmöten i år, jämfört med förra året. Rolf K informerade
att Svartsöborna kommer att ha årsmöte den 20 augusti kl. 13.
KALENDARIUM:



SKVVF förbundsstämma, 26 april kl. 13-15



Nätverket Rätt Strandskydd, 27 april kl. 18, möte i Landstingshuset



Regionala Skärgårdsrådet 4 maj



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 11 maj kl. 10-13
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Leader Stockholmsbygd årsstämma 11 maj kl 18-20, kommunhuset
Värmdö



Nordiska Skärgårdssamarbetet, Skärgårdens landsbygdspolitik 17
maj i Norrköping



Mälardalsrådet, seminarium 19 maj



SIKO AU, Skype, 23 maj kl. 19



Skärgårdsbåtens Dag 7 juni



Exekutivkommittén 15 juni kl. 9 – 11



Skärgårdsstiftelsen 16 juni



SIKO AU, Skype, 16 augusti kl. 19



Årsmöte Svartsöborna, 20 augusti kl. 13



Skärgårdsting Nynäshamn, 26 augusti



Trafikantföreningens styrelse, 31 augusti



SIKO AU, Skype, 4 september kl. 19



Regionala Skärgårdsrådet 14 september



SIKO styrelse, 14 september (efter Regionala Skärgårdsrådet),
preliminärt Landstinget



SKVVF, kontaktombudsmöte-seminarium 20 september



SKVVF styrelsemöte, 21 september



Exekutivkommittén 21 september kl. 9 – 11



Bryggrådsmöte, Trafikantföreningen, 21 september



SIKO AU Skype, 26 september kl. 19



Trafikantföreningens Höstmöte, 28 september kl. 18.30



SIKO styrelse 7 oktober, heldag på Nämdö



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 12 oktober kl. 10-13



Referensgrupp för Sjötrafiken 17 oktober kl. 14.30-15.30



Skärgårdsstiftelsen 9 november, kl. 10



Trafikantföreningens styrelse, 9 november



SIKO AU, Skype, 9 november kl. 19



SIKO styrelse, 13 november, preliminärt Länsstyrelsen



SKVVF styrelsemöte, 23 november



SRF Representantskapsmöte, 24 – 26 november



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 7 december kl. 10-13
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Trafikantföreningens årsmöte, 7 december kl. 18.30



Regionala Skärgårdsrådet, 8 december



SIKO styrelse, 11 december, museet Hamn



Skärgårdsstiftelsen 12 december, kl. 10
2018





SIKO AU (fysiskt möte) 10 januari kl. 10



SIKO styrelse 30 januari, kl. 10-14 preliminärt Skärgårdsstiftelsen



Årsmöte Nämdö Hembygdsförening 3 februari kl. 14



SIKO AU, Skype, 6 februari kl. 18



SIKO årsmöte 17 februari, Sandhamn



Samarbeten (skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl.) Inget nytt att
rapportera denna gång.



Arbetsgrupper Rolf K ingår i arbetsgruppen ”Skärgårdsbönder” och
berättade lite om djurhållning och foder på Svartsö.
Uffe kommer att skicka ut information och påminnelse och framhålla att
på SIKO mötet lördagen den 7 oktober på Nämdö kommer tid att vara
avsatt för arbete i arbetsgrupperna.

SIKO 2025 De svar som inkommit på frågorna som ställdes i samband
med SIKO:s årsmöte har sammanställts och fanns med i anteckningarna
från senaste AU mötet och bifogas även detta protokoll. Uppdrogs år Per F
och Calle R att med svaren på frågorna som grund, skriva samman ett
dokument till styrelsemötet i september.

11. Övriga frågor


Skärgårdsting i Nynäshamn Bo Tyrefors informerade om planeringen
för årets Skärgårdsting, som arrangeras av SSIF. Tema är fiskefrågor
och Rune Wikström samt Anders Jansson kommer att medverka. På
sikt vill SSIF att Skärgårdstinget skall rikta sig till hela skärgården och
att SIKO skall vara arrangör.



Landsort Bo Tyrefors berättade om utvecklingen på Landsort. Dels
kommer västra hamnen att byggas ut med ny vågbrytare dels vill
Fastighetsverket förändra detaljplanen. Ändrad detaljplan kan ge icke
önskade konsekvenser för de ca 20 fastboende, medan de ca 70
fritidsboende delvis gynnas.



Strandskyddsmöte Nätverket Rätt Strandskydd arrangerar ett möte i
Landstingshuset den 27 april i vilket skärgårdslandstingsrådet Gustav
Hemming kommer att medverka. Per Frideen kommer att representera
SIKO.



”Anlita oss” Nilla informerade om hemsidan ”Anlita oss” som
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marknadsför lokala skärgårdshantverkare och entreprenörer. Sidan
innehåller för närvarande information om SIKO samt länk till SIKO:s
hemsida. Beslutades att informationen kan ligga kvar tills vidare och att
definitivt beslut tas vid senare tillfälle.


Horstensleden. Uffe har enligt tidigare beslut tagit kontakt för att som
ett första steg bjuda in representanter för ägarna på Horsten till ett AU
möte, för att höra deras åsikter. Återstår att hitta en tid, som fungerar.



Enskild väg Näsudden Calle R informerade om en väg, som P10
tidigare skött och som nu inte sköts av AMF1. Kommunen är inkopplad.

12. Mötet avslutades

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

….......................................................

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor:
Anteckningar från Referensgruppen för sjötrafik (separat dokument)
Presentationsmaterial från Referensgruppen för sjötrafik (separat dokument)
SIKO 2025, sammanställning av inkomna svar
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SIKO 2025, sammanställning av inkomna svar

1. Hur ska vi komma loss från att huvudsakligen ”motverka försämringar”
och istället driva förbättring och utveckling?
Lämna alltid två förslag – Det här vill vi göra. Det här vill vi ……..(?) i.
Alltid lämna två förslag.
Använda ordet investering.
Lyfta positiva exempel.
Utveckla / utbilda enskilda företagare och föreningar, som i sin tur vänder
sig till ”sin” förening, som i sin tur vänder sig till SIKO, som i sin tur vänder
ev. ”klagomål” till att tänka positivt i förhållande till vilken myndighet man
vänder sig till (eftersom SIKO har kunskap om olika myndigheter).
6. Det här är svårt. Har bland annat vid flera tillfällen framfört till Värmdös
kommunala skärgårdsråd att innan kommunen är på gång att fatta beslut
som i högsta grad rör skärgårdsbor hinta om detta innan besluten är
fattade. Tyvärr verkar man inte vara så intresserade av att hitta
samförståndslösningar. Numera har man visserligen en fast punkt på sin
dagordning: Kommunen informerar, men där framförs i regel icke
kontroversiella saker. Förslag: ”SIKO informerar” som i alla möjliga
sammanhang framförs som ett mantra: Kräver att SIKO formulerar
nolltolerans-punkter inom sjötrafik, boende/strandskydd, service (post &
paket, livsmedel, apoteksvaror, bränsle, frakter...), snabb uppkoppling
(helst bredband via fiber, särskilt på platser där Telia redan klippt
kopparn), skola/skolskjutsar, distriktssjukvård... Kort sagt att SIKO:s
arbetsgrupper i sina grupparbeten formulerar nolltoleransmeningar som
sen kan användas i alla sammanhang. Ett handlingsprogram för SIKO.
Var det inte det vänsterpartisten vi träffade i höstas efterfrågade?
1.
2.
3.
4.
5.



Hur kan skärgårdsföreningar bäst samverka med initiativ som tas
genom sociala media?
o

Presentera / göra bättre känt verksamhet i skärgården.

o

Samverka med sociala media

o

Presentera verksamheter

o

Skapa trivsamma forum för att få fler (sommarboende,
fritidsboende) engagerade

o

Har man ett eget konto på Facebook kommer man åt organisationer,
man är intresserad av, med egna sidor med att tillexempel ”gilla” den.
Då dyker inlägg upp automatiskt på din egen sida. Man kan
kommentera och/eller reagera på inlägg, även dela vidare. Ett exempel
på en aktiv sida är ”Nord-Sydlinjen” som startades upp på privat
initiativ där flera på skärgårdens alla öar har blivit inbjudna att delta
som administratörer. SIKO nyttjar sin egen Facebook sida att sprida
skärgårdsrelaterade nyheter. Tyvärr nås inte en stor del av
befolkningen på detta sätt. Långt ifrån alla har Facebook konto. SRF:s
hemsida Skärgårdsbryggan får många nyhetstips via Facebook.
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Vilken lag eller förordning är mest hindersam för dig just nu i din
verksamhet?
o

Bränslebeskattning

o

Strandskydd

o

Skatteverkets fokus på förmånsvärden och bränsleskatten

o

Den kommunala tillsynen av olika slag. Den är krånglig, många
gånger alldeles för ängslig och kan bli mycket kostsam för
skärgårdsbon/skärgårdsföretagaren.

Vad tror du kommer att vara de vanligaste yrkena i skärgården för
att försörja sig? Precisera!
o

Hantverkare, byggare, rörmokare, elektriker, distansarbeten t ex
redovisning

o

Servicenäring, butik, transport, servering, hantverk, bygg,
”digitala” yrken

o

Utöver de ”vanliga yrkena” som byggnation, båtrelaterade yrken,
säsongsarbete och odling/lantbruk mm kan distansarbete av
olika slag numera öka pga. tillgång till snabbt bredband.
Programmering av alla slag är ett intressant exempel på framtida
yrke i skärgården, som Sune Fogelström påpekade på SIKO:s
årsmöte.

