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SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION
VI HÅLLER LIV I SKÄRGÅRDEN
SIKO Verksamhetsberättelse 2017 (fastställes på årsmöte 2018-02-17)
”High-lights” 2017:
 Medverkat till att pilotverksamhet för bättre paketdistribution nu genomförs på två större öar.
 Tillfört skärgårdsfrågor i RUFS genom aktivt deltagande i RUFS arbetet.
 Tillfört underifrån-perspektiv och fakta i Exekutivkommitténs arbete.
 Slagit larm om flytt av räddningshelikopter
 Lyft utbyggnadsplanerna för Horstensleden till Regionala rådet
 Intensifierat arbetet med ny upphandling av skärgårdstrafiken
 Tillsammans med Waxholmsbolaget och aktuell entreprenör genomfört en användar-dialog
om vintertrafik - möte på Ingmarsö med 80 deltagare
 Lagt förslag om utveckling av trafiken särskilt vad gäller skärgårdsungdomarnas situation
 Varit engagerade i försöksverksamhet med fjärrundervisning
SIKO bildades år 1969 och företräder särskilt den bofasta befolkningen inför myndigheter samt politiska
samhällsorgan och slår vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv och
samhällsfunktioner.
SIKO vill påverka villkoren för 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 skolor, kommunikationer, post- och kassaservice, livsmedel,
bränsleförsörjning etc.
Verksamheten finansieras genom anslag från Landstinget samt medlemsföreningarnas medlemsavgifter.
Stadgarna, som förnyades för några år sedan, innebär en anpassning till nu rådande livsstil där gränsen
mellan fastboende och fritidsboende – eller deltidsboende, som är ett mer adekvat uttryck – inte är så
tydlig. Medlemsföreningar med såväl heltids- som deltidsboende medlemmar är numera välkomna i SIKO,
dock krävs mantalsskrivning i skärgården för att sitta i SIKO:s styrelse.
SIKO har en ”levande” hemsida www.siko.org.se – där finns alltid aktuell information. SIKO bidrar även
regelbundet med notiser till www.skargardsbryggan.se
SIKO har under de senaste åren:
 Påverkat så att skärgården inte glöms bort i den långsiktiga regionplaneringen. SIKO har deltagit i
många möten om RUFS 2050, den regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen.
 Drivit bredbandsutbyggnaden i skärgården och därigenom skapat arbetstillfällen och möjliggjort
distansarbete.
 Sett till att turlistorna för båtarna möjliggör pendling till arbete och skola. SIKO hade stor del i att en
planerad upphandling av skärgårdstrafik avbröts och nu görs om.
 Bidragit med vår kunskap (om reseplanering, öppettider, aktiviteter, korrekt information i
turistbroschyrer etc.) så att satsningar på besöksnäringen får förutsättningar att lyckas.
 SIKO har haft stort engagemang i att bevara de små skärgårdsskolorna.
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SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande i:
o Regionala Skärgårdsrådet
o Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen, Länsstyrelsen och Landstinget)
o Skärgårdens Trafikantförening
o Sjötrafikens referensgrupp
o Skärgårdsstiftelsen
o Svealands Kustvattenvårdsförbund
o Leader Stockholmsbygd
o Ö för Ö, Länsstyrelsen
o Skärgårdarnas Riksförbund, SRF
o Hela Sverige Ska Leva

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.
Kopplat till målet att ”tillföra kunskap om skärgårdslivets villkor och förutsättningar” har SIKO utvecklat ett
informationspaket ”Skärgårdskunskap” riktat till politiker, tjänstemän och övriga intresserade. SIKO
presenterade ”Skärgårdskunskap för Landstingets Tillväxt- och regionplanenämnd vid nämndens möte den
26 oktober 2017.
Under 2017 har SIKO:s representanter totalt deltagit i över 100 möten där skärgårdsfrågor varit på agendan.
778 mötestimmar samt 936 restidstimmar finns noterade. OBS endast ett schabloniserat arvode utgår per
möte och inte någon restidsersättning.
Detaljinformation om möten vi deltagit på mm finns i kalendariet på vår hemsida
www.siko.org.se/text2_42.html.
SIKO besvarar löpande remisser från kommuner, Landstinget m fl. rörande skärgårdsfrågor.
Under 2017 har SIKO även lämnat remissynpunkter på förslag om utbyggnad av Horstensleden (en del i
Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan 2018 – 2029.
SIKO:s arbetssätt - arbetsgrupper
SIKO har utvecklat sitt interna arbetssätt med arbetsgrupper - varje grupp med 3 – 5 deltagare och som
driver SIKO:s fokusområden. Under 2017 har grupperna arbetat med följande frågor (i bokstavsordning):
Besöksnäring skärgården
Deltog på Nord-Sydlinjens kick-off, som initierades av gruppen ”Nord-Sydlinjens vänner” i mitten av
juni ombord på M/S Söderarm vid Nybrokajen i stan. SIKO har förordat en permanentning av NordSydlinjen i utvärderingen efter det sista prövoåret 2017.
Arbetsgruppen kartlägger även skärgårdens små ö-museum och liknande företeelser som oftast drivs
ideellt. Målet är en folder när man hittar finansiering för denna.
Bilbesiktning
Ett flertal telefonkontakter med Opus Bilprovning angående kontrollbesiktning på öarna och där vi
vädjat till dem att komma ut och hjälpa oss med det, då det annars skulle varit svårt att frakta bilarna
till fastlandet med de ökade kostnader och krångel det skulle innebära. Resulterade i att Opus utförde
bilbesiktning på öarna.
Boende / Strandskydd
Gruppen verkar genom aktivt deltagande i SRF:s Bo-grupp som under året arbetat fram en vitbok samt
aktivt drivit frågan om länsstyrelses och Naturvårdsverkets felaktiga tolkning av Miljöbalkens
strandskyddsbestämmelser. SRF verkar för att en ny strandskyddsdelegation tillsättes med utvidgade
befogenheter att dels utfärda anvisningar och dels föreslå eventuella lagändringar.
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Skärgårdsskolor / Skärgårdens unga / Nya skärgårdsbor
Arbetsgruppen för Skärgårdsskolor / Skärgårdens unga / Nya skärgårdsbor har haft ett arbetsmöte på
Rögrund och då tagit fram handlingsplaner och mätbara mål för respektive område. Dessa finns nu
med i Verksamhetsplanen för 2018. Skolgruppens representant har varit engagerad i försöksverksamhet med fjärrundervisning i Möja Skola.
Kustfiske
Gruppen startades upp i slutet av 2017 och är i en inledande fas av sitt arbete.
Miljö / Energi / VA
Arbetsgrupp Miljö/Energi/VA har haft ett arbetsmöte på Rögrund och arbetat fram ett förslag till en
seminarieserie, som kommer att kunna genomföras på de större kärnöarna i SIKO:s
verksamhetsområde. Syftet med seminarierna är att sprida information om aktuella miljö-, VA-, och
energifrågor till de boende i respektive ö-område. SIKO:s arbetsgrupp har även tagit del av det arbete
som skett i SRF:s motsvarande grupp, som arbetat fram ett värdefullt utbildningsmaterial ” Skit i
Skärgården” som har använts i flera informationsmöten i Söderhamns Kust & Skärgårdsförening.
SRF-gruppen Miljö och Energi (där SIKO representanter ingår) har dessutom arbetat fram en 8-sidig
skrift i färg som mycket informativt beskriver miljösituationen i våra skärgårdsområden, vilka miljöhot
som finns och vilka möjligheter den enskilde fastighetsägaren har att skaffa en anläggning som möter
de krav som ställs på en miljöanpassad och hållbar lösning - till en acceptabel kostnad. Skriften belyser
de val en fastighetsägare har i ett område som inte kommer att omfattas av kommunalt VA.
Post & Paket
Efter att SIKO för Länsstyrelsen påtalat stora problem med paketleveranser till öarna (med många olika
aktörer inblandade, särskilt till privatpersoner) genomförde Länsstyrelsen en webbaserad
enkätundersökning av paketservicen i skärgården våren 2017. SIKO hjälpte först till med att nyansera
webbenkäten och därefter sprida länken till en av målgrupperna: bofasta skärgårdsbor via sina
medlemsföreningar.
Det resulterade i Länsstyrelsens dokument ”En nulägesanalys” där problemen SIKO framfört till
Länsstyrelsen tydligt framgår i enkätsvaren. Under hösten 2017 har Länsstyrelsen samlat fraktföretagen
inklusive Waxholmsbolaget till gemensamma möten där SIKO och Skärgårdsföretagarna deltagit vilket
bland annat leder till att man startar upp pilotprojekt på två större öar. Länsstyrelsens nulägesanalys
finns på SIKO:s hemsida.
Samhällsservice / Blåljusfrågor m m
Så fort det stod klart att ambulanshelikopterns centrala basering i Stockholms län (Värmdö) akut
stängdes och baseringen flyttades till norra delen av länet (Norrtälje) har SIKO påtalat den stora
försämringen i detta beslut, särskilt för den södra skärgårdsbefolkningen.
SIKO:s arbetsgrupp har under året jobbat med en kartläggning i länets skärgård under rubrikerna:
Brandförsvar/räddningsvärn, ambulans/helikopter, sjöräddning, polis, hemsjukvård, hjärtstartare/HLRutbildning. SIKO:s arbetsgrupp för Blåljus m m ingår även i SRF:s dito arbetsgrupp på ett nationellt plan.
SIKO har till Länsstyrelsen (i samband med bredbandsfrågor) påtalat mobiloperatörernas ojämna
täckning samt dåliga batteribackuper i mobilmasterna, vilket slår ut mobilerna vid strömavbrott.
Sårbart i skärgården då Telias kopparnät läggs ner, särskilt i ytterskärgårdarna. Detta har föranlett att
Länsstyrelsen gjort en omfattande kartläggning av mobiltäckningen i skärgården under 2017.
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Sjötrafik
SIKO har deltagit i möten gällande pågående sjötrafikupphandling för att tillföra de hel- och
deltidsboendes användarperspektiv i utvecklingen av befintliga turer och turlistor.
SIKO har i dessa frågor samarbetat aktivt med Skärgårdens Trafikantförening (där vi har
styrelserepresentation) och Skärgårdsföretagarna.
SIKO deltar regelmässigt i möten med Landstingets referensgrupp för Sjötrafiken.
Den 6 november 2017 organiserade SIKO i samarbete med Waxholmsbolaget ett möte på Ingmarsö
gällande utvecklingsbehov av vintertrafiken enligt tabell 12 i Waxholmsbolagets turlista (Svartsö,
Ingmarsö, Finnhamn, Husarö). Mötet samlade ca 80 deltagare – trafikanter och entreprenörer – och
inspirerade Waxholmsbolaget, som nu avser ordna fler möten för direktkontakt med sina användare
även i andra områden.
Medlemsföreningar
SIKO har 13 medlemsföreningar från Arholma till Landsort: Björkö-Arholma skärgårdsförening, Arholma
Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, Föreningen Rindöborna, Mellanskärgårdens
Intresseförening, Runmarö Intresseförening, Sandhamnsområdets Intresseförening, Nämdö
Hembygdsförening, Svartsöborna, Södra Skärgårdens Intresseförening, Utö Kontakt- och Intresseförening,
Östra Lagnö Byalag samt Ornöborna.
Ledamöter i SIKO:s styrelse:
 Ulf Westerberg, Möja (Mellanskärgårdens Intresseförening) - ordförande
 Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)
 Björn Cederwall, Svartsö (Mellanskärgårdens Intresseförening)
 J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna)
 Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening)
 Alf Anderin, Svenska Högarna (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening)
 Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) – vice ordförande
 Rolf Kling, Svartsö (Svartsörådet)
 Per Frideen, Ornö (Ornö Skärgård)
 Calle Regnell, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening)
 Bo Tyrefors, Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening)
Adjungerade:
 Britt Fogelström, Möja - sekreterare
 Urban Gunnarsson, Norrtälje - kassör
Ersättare i styrelsen:
 Thomas Johansson, Äpplarö (Mellanskärgårdens Intresseförening)
 Peter Nord, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening)
 Joel Nordstedt, Söderöra (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening).
Revisorer:
 Lennart Rohdin och Sture Malmgren; ersättare: Ingalill Wikström
SIKO AU, arbetsutskott:





Ordförande Ulf Westerberg, Möja
Vice ordförande Gunilla Söderqvist, Nämdö
Sekreterare Britt Fogelström, Möja
Kassör Urban Gunnarsson, Norrtälje
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SIKO:s egna möten
SIKO använder sig av alternativa möteslokaler för att hålla kontakt med andra organisationer/myndigheter:
2017 har styrelsemöten förlagts till Landstinget, Länsstyrelsen, Sjöpolisen, Försvaret, KTH (RUFS), Rögrund
(Skärgårdsstiftelsen) samt Museet Hamn i Fisksätra.
Årsmötet hölls i Norrtälje den 25 februari 2017.
Höstmöte/arbetsgruppsmöte på Rögrund den 7 oktober 2017.
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under 2017. Det är mycket tid som läggs ner i res- och arbetstid
enbart för styrelsemötena, främst beroende på att det är tidskrävande att resa till och från öarna.
AU (arbetsutskottet) har haft tio protokollförda sammanträden (minnesanteckningar) fram till
årsskiftet. Distansmöten (telefon / Skype) tillämpas i stor omfattning.
Ekonomi
Årets resultat och balansräkning redovisas på separat bilaga.
Summa rörelsens totala kostnader under året är 469 385 kr (jmf 2016, 470 034 kr).
SIKO:s arbete har bidragit till en ökad förståelse för skärgårdsfrågor och behovet av utveckling i skärgården.
Förutsättningarna för SIKO att göra ett bra arbete är dels att engagemanget för en levande skärgård delas
med tjänstemän och politiker, dels att SIKO har tillgång till ett unikt nätverk av skärgårdsbor genom de
lokala medlemsföreningarna. TACK till tjänstemän, politiker och bofasta för god samverkan under 2017!
Skärgården februari 2018
SIKO:s styrelse:

Ulf Westerberg, ordf.
Möja
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Möja
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