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REMISSVAR DIARIENUMMER LS1304-0578 
 

”RUFS 2010 – underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet” 
 
 

PROLOG: 

 
Stockholm  - Den mest attraktiva storstadsregionen i Europa? 

Det är ett djärvt och utmanande mål. Ett mål som förpliktigar och ställer stora krav på  besluts-
fattare och utförare. Stockholm är dock  inte ensam om en sådan ambition. Flera storstäder  inom  
den europeiska sfären arbetar för  samma mål.  
Det är många politiska beslut liksom tjänstmannabeslut som måste tas för att kunna nå fram till 
förverkligande. Konkurrensen är tuff. På alla områden. 
Det gäller att kunna erbjuda hög kvalitet på  boende, snabba och tillförlitliga  kommunikationer, 
attraktiv  kommersiell- och samhällelig service, eftersökt utbildning på alla nivåer, från förskola till 
universitet,  resursstarka forskningsmöjligheter inom attraktiva ämnesområden och förnuftiga 
regelverk för entreprenörskap och företagande. Samt  möjligheter till en mångfald av intressanta 
och spännande kulturutbud, nöjen och naturupplevelser. Det handlar om att skapa extraordinär 
attraktionskraft.   
Med unika upplevelser till exempel. 
 
Huruvida RUFS 2010 fortfarande anger regionens samlade vilja, är svårt att bedöma. 
Svaren på övriga frågor ligger implicit i nedanstående text. 
 
Vi inom SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) avger här svar och 
kommentarer utifrån vår skärgårdshorisont: 

 
”Det finns något som Stockholm har, som ingen annan storstadsregion i Europa eller 

övriga världen kan erbjuda:” 

 

En fantastisk och helt unik skärgård.  
 

Den skärgård som vi inom SIKO bor och verkar i.  
 
Bakgrund till våra ståndpunkter: 
SIKO deltog i en rad dialoger inom RTK (TMR) som genomfördes med olika intressenter i 
regionen i samband med framtagningen av RUFS 2010. 
Tyvärr kunde vi konstatera att skärgården och dess framtida utveckling fick ett mycket litet 
utrymme i det slutliga dokumentet. 
 
Ur vårt perspektiv är detta olyckligt, då frågorna gällande aktuell och framtida utveckling och 
därmed möjligheter för skärgårdens tillväxt lätt hamnar i bakvatten. Trots, som det uttrycks i 
det aktuella skärgårdspolitiska programmet, att skärgården har stor betydelse inte minst vad  
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gäller internationella turistsatsningar och RUFS´ mål att göra Stockholm till Europas mest 
attraktiva storstadsregion.  
   SIKO ställer sig bakom den övergripande vision som formuleras i RUFS 2010 men vårt arbete 
koncentreras naturligt till skärgården och dess möjligheter att bli ett av regionens mest 
attraktiva områden att bo och verka i.  
 
Aktivt näringsliv – grundbult för utveckling  
Öbor som verkar som egenföretagare och i småskaliga näringsverksamheter har i alla tider varit 
drivande för utvecklingen i skärgården. Och kommer också att vara så i framtiden, 
En av förutsättningarna för att uppnå de tillväxtmål som nu gäller är att stimulera den redan 
aktiva och omfattande företagsamheten hos öbefolkningen (relaterat till befolkningsstorlek 
bland den högsta i landet enl undersökning gjord av SRF, Skärgårdarnas Riksförbund).  
   I RUFS 2010 framställs skärgården som rekreationsområde och besöksmål. Och det är bra, 
men man får inte glömma att den framför allt är en del av regionen som präglas av människor 
som trots annorlunda och tuffa arbets- och livsvillkor väljer att bo och leva härute. Människor 
som abetar inom bygg- resp  transportsektorn, inom traditionella näringar som jord-, skogsbruk 
och fiske, inom handel och besöksindustri och där det är möjligt world wide via internet. Med de 
regionala mål som satts upp förväntas besöksnäringen ha störst tillväxt-möjligheter och 
dominera i framtiden. Växer den, växer också de övriga. Detta i sin tur inspirerar till att nya 
verksamheter etablerar och efterfrågan på boende, utbildning, service etc ökar.  
   Hur får man igång och påskyndar dessa processer?  
Råd till samhällsplanerare: sök i tidigt skede samråd och samverkan med skärgårdens invånare. 
De har kunskapen! 
 
Vår roll  
Vi är en ideell organisation som följer regionens utvecklingsarbete och arbetar aktivt för att 
påverka att de delar som gäller skärgårdens tillväxt och framtid förverkligas på bästa sätt för 
framför allt öarnas bofasta befolkning och näringsidkare. 
   Bland annat är vi representerade i Regionala Skärgårdsrådet och dess Exekutivkommitté. ett 
regionalt organ, vid vilket aktuella enskilda skärgårdsfrågor kan lyftas, diskuteras och föras 
vidare till berörda myndigheter, politiker och tjänstemän för utredning och beslut. 
 
Förslag: 
Vi framför här ett förslag till kompletterande arbetsprocess som kan innebära att man kan uppnå 

snabbare resultat. 

TMR skapar en heltidsengagerad projekt/arbetsgrupp bestående av representanter från  
skärgårdens bofasta (valda av SIKO, Företagarna i skärgården och Trafikantföreningen) samt 
tjänstemän från TMR, LST, SLL, skärgårdskommunerna och Stockholms stad.  
   Uppgiften är att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor och finna lösningar som gagnar 
skärgårdens utveckling och kan säkerställa en livskraftig och året-runtlevande skärgård i 
framtiden. Det handlar exempelvis om att genom konkreta förslag skapa goda förutsättningar 
för personer och företag att etablera verksamheter och boende på öarna och ösamhällena i vår 
skärgård.  
   Ett område som vi anser bör genomlysas är hur tolkningar av de regelverk och direktiv som i 
dag finns t ex gällande bygglov och strandskydd, kan variera så stort mellan kommunerna och  
mellan olika tjänstemän samt politiska nämnder inom kommunerna. Ibland upplevs beslut som 
rent godtyckliga.  
   Här borde finnas utrymme för någorlunda samsyn och gemensam grundpraxis. 
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En annan fråga som bör diskuteras och utredas är antalet kärnöar och de kriterier som avgör 
när en ö karaktäriseras som kärnö. När det gäller replipunkter ligger fokus på angöringsplatser 
på fastlandet. Behov av replipunkter på öar finns och bör utredas. Detta för att säkerställa 
effektivare sjötrafik. 
 

Goda kommunikationer är vägen till framgång 
I en storstadsregion med ambition att växa är kravet på närhet till snabba och tillförlitliga 
kommunikationer och kommunikationsvägar oeftergivligt. Utan god standard på  
kollektivtrafik och trafikleder inget bostadsbyggande, inga verksamheter. Trafiknärhet och 
bostadskoncentration är vägledande för samhällsplanerare. 
   På skärgårdens öar handlar det om att båt- och färjetrafiken mellan ö och fastland och mellan 
öarna kör på tider som gör att man ska kunna arbetspendla. Liksom att resa fastlandet tur och 
retur även  på kvällstid. I dag fungerar tidtabellsamordningen mellan trafikslagen vid fastlandets 
replipunkter dåligt med långa väntetider som följd. Differenser som ingen fastlandsbo skulle 
acceptera.  Detta måste åtgärdas snarast.  
   De öbor som kör egen bil på fastlandet ska kunna färdas på säkra vägar, även vintertid. På 
grund av att snöplogning prioriteras efter vägstorlek är väg närmast replipunkt ofta plogad först 
efter fler timmar! Inte bara oacceptabelt utan riskfyllt för många trafikanter. 
 
Vill regionens beslutsfattare och planerare på allvar bidra till att öar och ösamhällen ska kunna 
öka och föryngra sin bofasta befolkning och därmed skapa hållbart underlag för t ex fortsatt 
skolverksamhet, nya bostäder och nya verksamheter, så är förbättrade kommunikationer nyckeln 
som öppnar dörrarna! 
 
Den sjötrafikupphandling som planerades under året var ett exempel på hur man istället skulle 
låsa möjligheterna för expansion och utveckling. Dessbättre stoppades processen. 
Innan den sätts igång igen rekommenderar vi att den bofasta befolkningen inbjuds att delta i 
framtagningen av upphandlingsunderlag. Då menar vi att delta aktivt  och inte som nu skedde 
genom att ansvariga gjorde vad vi kan kalla korta ”alibi”-besök på några kärnöar.  
 
Behov av ökad skärgårdskunskap 
Kunskapen om de speciella livs – och arbetsvillkor som gäller för oss som bor och verkar  
i skärgården visar sig ofta vara bristfällig hos  såväl regionala som lokala politiker och 
tjänstemän. Det finns fall där personer som är delaktiga i avgörande beslut inte ens varit  
i skärgården! 
   Vi föreslår att ekonomiska resurser avsätts för att genomföra ”skärgårdsutbildning” för 
nämnda grupper. I skärgården! Vår livsmiljö. 
 
En bra början är att se helheten 
En sund utveckling av ett året-runt-levande och livskraftigt skärgårdssamhälle grundar sig på en 
tydlig helhetssyn där alla delar av vardagslivet fungerar på ett tillfredsställande sätt:  

 Goda kommunikationer till och från fastland samt mellan öarna (möjliggör 
arbetspendling såväl till fastland som inom skärgården). 

 Möjlighet att bo med en godtagbar boendestandard- och kostnad.  

 tillgång till stabil skola och barnomsorg i närmiljö.  

 Attraktiva ungdomsaktiviteter. 
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 God offentlig service. 

 Tillgång till säkert bredbandsnät. 

 Möjlighet att handla dagligvaror och bränsle i närområdet. 

 Regelverk som underlättar och gör det ekonomiskt möjligt att på öarna utveckla och 
driva småskaliga hel- och delårsverksamheter inom olika branscher. 

 
Se detta som en tänkvärd hälsning till alla RUFS-planerare och strateger. 
 
 
Slutligen vill vi tacka för att vi fått tillfälle att ta del av och ge våra synpunkter på rubricerade 
remisshandling.  
SIKO ser fram emot fortsatt gott samarbete i skärgårdsfrågorna. 
 
Ornö 2013-12-20 
 
SIKOs styrelse  
gm Per Frideen 

 
 

SIKO:s syfte och verksamhet 
Sträva efter dialog, tydliga beslut och tydliga mål. 

Skärgårdsfrågor ska hanteras i en formaliserad struktur. 
Ett skärgårdens regionförbund – en virtuell skärgårdskommun  

 SIKO står för Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. 

 SIKO ska i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen inför myndigheter och 

politiska samhällsorgan, därvid slå vakt om de bofastas intressen i fråga om 

markanvändning, näringsliv, kulturliv och samhällsfunktioner.  

 Till medlemskap i SIKO kan antas kust- och skärgårdsförening, i vilken endast 

mantalsskrivna inom föreningens verksamhetsområde har rösträtt. Den ska vara politiskt och 

fackligt obunden, ideell i sin verksamhet och arbeta för den bofasta kust- och 

skärgårdsbefolkningens möjligheter att leva kvar i sin hembygd under tidsenliga 

förhållanden samt i övrigt verka på de sätt som sägs ovan.  

 Medlemförenings styrelse ska vara utsedd bland den bofasta befolkningen.  

 SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF som är ett förbund för alla 

skärgårdsorganisationer i Sverige.  

 Vi har representanter i kommunernas skärgårdsråd, Länsstyrelsens skärgårdsråd, 

Skärgårdsstiftelsen, Trafikantföreningen och Kustvattenvårdsförbundet.   

 Vi anordnar varje år seminarier på olika teman i samband med höstmöte respektive årsmöte.  

 SIKO har inget fast kansli utan finns precis som våra medlemmar ute i skärgården, på olika 

öar.  

 

http://www.skargardarnasriksforbund.se/

