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Verksamhetsplan för 2013
för SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation
SIKOs UPPGIFT är att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga villkor bo kvar och verka
i sin livsmiljö. Den 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-runtskärgårdens fortlevnad, genom tillgång till grundläggande service såsom skola,
kommunikationer, livsmedel, bränsleförsörjning etc
SIKOs MÅLSÄTTNING
Att bidra till en långsiktig utveckling av skärgården.
Att ta tillvara den bofasta befolkningens intressen.
Att ha ett bra samarbete med alla som uppehåller sig i skärgården.
SIKOs VISION
Skärgården är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för barn och vuxna,
kvinnor och män.
Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med
storstaden.
Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till
skärgårdens och regionens attraktivitet. Skärgårdsmiljön ger livskvalitet och ekonomisk
utveckling i skärgården och hela regionen.
Kommunikationer och teknisk försörjning är anpassade till boende, skärgårdens näringar
och de skilda kategorierna av besökare. Det är möjligt att bo i stora delar av skärgården
och samtidigt arbeta på fastlandet.
Skärgården är tillgänglig för besök och rekreation året om. Här finns rika möjligheter till
avkoppling och friluftsliv, samtidigt som det ges starkt skydd för känsliga miljöer.
SIKOs SÄTT ATT PÅVERKA
SIKO strävar efter öppen dialog, tydliga mål och tydliga beslut.
SIKO arbetar för att påverka berörda politiker, tjänstemän m fl att fatta beslut, som är
positiva för dem som bor och verkar på öar inom SIKOs verksamhetsområde, Arholma till
Landsort.
Detta gör vi genom att
 Öka uppmärksamheten kring och förmedla kunskap om skärgårdsbornas livsvillkor.
 Aktivt verka för att förbättra skärgårdsungdomarnas villkor.
 Vara drivande i arbetet med att formulera ett gemensamt måldokument för
skärgårdspolitiken i regionen.
 Arrangera Årsmötes-seminarium, som är öppet för alla skärgårdsbor samt även
genomföra Skärgårds-seminarium (ev. i samarbete med Regionala Skärgårdsrådet)
för dialog med inbjudna politiker och tjänstemän.
 Med tydlig resultatinriktning driva skärgårdsbornas frågor i Regionala
Skärgårdsrådet samt i Rådets exekutivkommitté.




Aktivt delta och påverka i möten, seminarier och konferenser där skärgårdsfrågorna
finns på agendan.
Bygga vår argumentation på kunskap om aktuella förhållanden och framföra
skärgårdsbornas synpunkter, önskemål och krav genom konkreta, tydliga argument.

Verksamhetsplan 2013
Under 2012 arbetar SIKO bl a med Kommunikationer (bredband BUD-projektet och
Sjötrafik), Skolskjutsar, Ungdomar, Bostäder (möjligheter att hyra, speciellt för unga),
Samhällsservice (bilbesiktning, replipunkter, kassaservice och kontanthantering),
besöksnäringens utveckling samt intern förnyelse av SIKO* för ökat engagemang och
effektivitet (översyn av stadgar mm).
*SIKOs förnyelsearbete:
SIKO är en gammal förening, med stadgar som gör att föreningen har svårt att växa.
Omvärlden har förändrats sedan den bildades och en skärgårdsboende har i dag andra
förutsättningar att leva. SIKO kommer därför att se över sitt sätt att jobba och undersöka
möjligheterna att få fler skärgårdsbor engagerade.
SIKO behöver också arbeta mer med att informera utåt mot sina medlemmar om
föreningens arbete och myndigheternas planer.
Ett arbete pågår även med ”Skärgårdskunskap” - hur ska vi få politikerna att förstå
villkoren för att bo i skärgården och hur kan vi skapa ett intresse för att flytta till
skärgården. SIKO kommer även att engagera sig för att skärgården kommer med i den
kommande programperioden i EU.

Strategier för SIKOs arbete 2013
Grundläggande fokusfrågor för SIKO är:
Kommunikationer SIKO arbetar för:
 tvärtrafik och turlista som gör att man kan ”hinna med samma buss” året runt
 isturlista bara när det finns is
 anpassa tonnage efter hur många som åker
 beställningstrafik OK under lågsäsong
 bevaka att godstrafiken fungerar tillfredsställande och så att den inte blir ett hinder
för boende och företagares verksamhet
SIKO verkar även för tillgång till bredband i skärgården genom att fortsatt driva en andra
etapp av projektet BUD – Bredband Utbyggnad Drift.
Skola Arbeta för att eliminera kommungränserna i skolhänseende. Samordna
skolskjutsarna med andra transporter och turlistor. Långa avtalsperioder vid upphandling
av trafik för skolskjutsar, så att entreprenörer vågar satsa på bra båtar och övriga
transportmedel. SIKO behöver engagera sig i vad som kommer att hända - hur
skärgårdsskolorna påverkas av den nya lagen om behöriga lärare och jobba för att det inte
drabbar de små skärgårdsskolorna.
Ungdom Uppmuntra medlemsföreningarna att tydligare engagera sig i de ungas villkor.
Vidare hjälpa öarnas ungdomar med ansökningar till UROSS, där det finns öronmärkta
pengar för ungdomsaktiviteter. Uppmuntra till deltagande i SURF – Skärgårdens Ungas
Riksförening.
Bostäder SIKOs hållning är att bygg- och planprocesser måste kunna drivas snabbare
och att ökad förståelse bör visas för fastboendes behov av dispenser från
strandskyddsregler etc. Särskild arbetsgrupp finns som jobbar med frågan. Bättre
möjligheter att hyra bostäder (speciellt för unga) behöver utvecklas.
Vård Bibehåll vårdcentralerna på öarna. Verka för ökad ö-säkerhet genom tillgång till
hjärtstartare och akutmedicinering vid allergichocker. Arbeta för lokal förtur till
äldreboenden. Verka för enklare regler för sjuktransport och färdtjänst.

Samhällsservice Exempel är tillgång till bilbesiktning, särskild arbetsgrupp finns,
kassaservice och kontanthantering på öarna samt utveckling av replipunkter och
parkeringsmöjligheter.
Övriga frågor som kan dyka upp och som det är viktigt att SIKO engagerar sig i:
Av erfarenhet vet vi att det dyker upp frågor som måste hanteras och som kommer att
kräva kraft och energi.
_________________
Samhällsengagemang SIKO har och kommer under resterande del av år 2012 att
genomföra ett omfattande konferensprogram, som bidrar till ökat engagemang i
samhällsfrågor:
 årsmöte med extra dag för studiebesök på nybyggt permanentboende på Rindö
 studieresa för erfarenhetsutbyte till SRF-föreningar på Västkusten, på vilken
skärgårdslandstingsrådet deltog
 utökat styrelsemöte på Möja med bredbandsinformation och studiebesök
 medarrangör av SRFs jubileumsmöte i augusti
 höstmöte 15 september med tema Ungdomsfrågor (öppet för samtliga med
intresse för skärgårdsfrågor)
Verksamhetsplan för 2013
Verksamhetsplanen fastställs på SIKOs årsmöte, som regelmässigt hålls i början på
februari.
Ovan nämnda fokusfrågor är en ständig del av SIKOs arbete. För 2013 kan vi förutse att
Skola och ungdom samt Bredbandsutbyggnad kommer att ha högsta prioritet.
SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, och engagerar sig i arbetet för de
kust- och skärgårdsboendes levnadsvillkor på nationell nivå. SRF driver ett antal
permanenta arbetsgrupper kring följande:
 areella näringar (skärgårdsbönder och skärgårdsfiske)
 skärgårdarnas skolor
 kollektivtrafik till sjöss
 förnybar energi
 kommunikation / bredband
SIKO är representerat i arbetsgrupperna.

SIKO ansöker i enlighet med ovanstående och bifogade budget om ett utökat anslag för år
2013 med 600.000kr, främst motiverat av ökad aktivitet och engagemang i samhällsfrågor.
Som ovan nämnts kommer verksamhetsplanen att fastställas vid senare tidpunkt (men helt
i linje med ovanstående). Vi vill ändå komma in med vår anslagsframställan i god tid inför
kommande år, i enlighet med den uppmaning vi fått från Landstinget.
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