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1. Ordföranden Per Frideen förklarade mötet öppnat och inleder med ett litet bildspel och
föredrag om sin bild av vårt arbete. Viktigt att underlätta för folk att bo i skärgården.
Regelverk måste förenklas och anpassas för småskalig verksamhet. Viktigt att komma ihåg att
det är för kommande generationer vi jobbar, vi måste se långsiktigt inte bara fem år fram i
tiden. Vi måste gemensamt formulera tydliga mål för framtiden och skärgården ska kunna
förbli levande och livskraftig.
2. SIKO årsmötesseminarium – Janne Olsén presenterar en kort sammanfattning :
a. En levande skärgård – begreppet måste vara tydligt i allas agendor och man måste
också agera efter det, inte någon ”läpparnas bekännelse”.
b. Vikten av samordning framhölls. Det får inte vara några ”tårtbitar” där varje instans
petar med sin. Vi måste gå samma väg och ha samma mål.
c. Skärgårdskedjan – den symboliska bilden av hur skärgården fungerar. Varje länk har
sitt fokusområde och alla länkar måste vara lika starka för att kedjan ska hålla.
d. Det är viktigt att vi blir tydliga, att vi lämnar partipolitik därhän för at kunna ha
långsiktiga mål (även över valår!).
e. Det behövs inga tjocka luntor och utredningar, framför allt behöver inte varje
organisation göra sin egen utredning.
3. Möte på landstinget – sekreteraren berättar kort om det möte SIKO:s arbetsutskott haft på
landstinget i februari (minnesanteckningar bifogas) och lämnar därefter över ordet till Gustav
Andersson och punkt fyra på dagens dagordning.

4. Gustav Andersson visar en skiss över ”gemensamt handslag i skärgårdspolitiken” som utarbetats
av honom, Kjell Jansson, Jonas Nilsson och Per Unckel. Det är en beskrivning av en ny
organisation som kan ersätta ett eller flera av dagens olika skärgårdsråd. Organisationen ska
ha tjänstemannastyrelse med representanter från kommuner, landsting och länsstyrelse och i
detta ”regionala skärgårdsråd” ska det finnas både politiska företrädare och
intresseorganistaioner. Förslaget bemöttes positivt av de närvarande och gruppen får i uppdrag
att jobba vidare med den. SIKO ska välja en representant till den nya organisationen. Det ska
formuleras en tydlig uppdragsbeskrivning och tydlig målsättning. Man ska ägna sig främst åt
övergripande frågor (infrastruktur och kommunikationer, inte postservice och skolskjutsar).
Konceptet ska förankras även hos oppositionen. Förhoppningen är att det här ska kunna vara
igång under 2009.
5. Skärgårdsutvecklarna –. En verksamhetsberättelse från SU har skickats ut precis före mötet och
delas ut. Ordförande ställer frågan vad kommunerna anser varit viktigast med SU och
Österåker tar upp stor nytta vid ett muddringsprojekt, Vaxholm nämner att deras skärgårdsråd
återupptagits tack vare SU. Haninge anser att SU tillför skärgårdsgruppen kunskap och fakta
men inga tyngre ärenden har drivits. Diskussion följer om hur en fortsättning skulle kunna se
ut. Förslag på mer övergripande målsättning, strategiska frågor (se föregående punkter) heller
än många småprojekt. Värmdö nämner finansiering, att det kanske kan gå att hitta andra
pengar än kommunala medel. Efter en stunds diskussion beslutas följande:
a. SIKO:s AU gör tillsammans med styrgruppen ett preliminärt förslag på hur uppdraget
skulle kunna se ut, med målformulering och struktur
b. Kommunerna funderar på finansiering och behov
c. Underlag enligt ovan presenteras vid Partnerskapsmötet för Skärgårdsutvecklarna som
är planerat till 28 april då preliminärt beslut om mer upplägg måste fattas gällande
både form och finansiering.
d. Slutgiltigt beslut tas på nästa interkommunala skärgårdsråd den 23 oktober 2008.
6. Leader – sekreteraren lämnar en kort rapport över det beslut som SIKO tagit att inte lämna in
ansökan nu men hålla dörren öppen inför kommande möjligheter. Informeras också om ett
erbjudande från Bengt Almqvist, förbundssekreterare i Skärgårdarnas Riksförbund, att hjälpa
till med processen. Efter diskussion beslutas att Bengt bör kontaktas, han har lång erfarenhet
av Leader och att få ihop ”omöjliga områden”. SIKO kontaktar Bengt och bestämmer hur
arbetet ska gå vidare. SIKO ordnar ett möte mellan Bengt Almqvist och KSO från
skärgårdskommunerna.
7. Post och Kassaservice är ett stort problem överallt. Norrtälje kommun har gjort en skrivelse til
PTS. Sekreteraren informerar om att det kan bli fråga om ny upphandling av kassatjänster på
de ställen där marknaden inte löser det, och man även kan konstatera ett stort behov av dessa
tjänster. Företagarna Skärgården jobbar mycket med detta. Viktigt att även kommunerna
trycker på.
8. Till ny värdkommun väljs Södertälje, datum för nästa möte bestäms till 23 oktober 2008 och Bo
Ohlsson åtar sig att ordna det som behövs i form av möteslokal osv.
9. Ordföranden avslutar mötet med endast två minuters försening och värden, Kjell Jansson bjuder
alla till lunch på restaurang Havspiren.
Dag som ovan
Agneta Österman

