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Remissvar från SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation) 
på Remissvar Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050  
 
SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) är en ideell organisation som 
representerar f n 13 lokala intresseföreningar/ö-föreningar  i Stockholms skärgård.  
 

SIKO är - sedan många år tillbaka - aktiv i RUFS-processen.  
Det innebär att vi på nära håll följer och deltar i arbetet med den regionala utvecklingsplanen; Särskilt 
de delar som berör skärgården och skärgårdens glesbygd. Vi deltar i konferenser, seminarier, 
workshops där vi förmedlar kunskap om skärgårdsöarnas livsvillkor och lyfter förslag på förbättringar 
som krävs för att skärgårdens öar ska utvecklas hållbart och attrahera alltfler ur de yngre 
generationerna att bosätta sig och verka där, vilket är avgörande för att säkerställa ö-samhällenas 
framtid som livskraftiga och levande. 
   SIKO är permanent ledamot i Regionala Skärgårdsrådet och ingår i Länsstyrelsens Exekutivkommitté. 
Skärgårdsrådet är samrådsorgan där skärgårdens centrala intresseorganisationer och Stockholms läns 
landsting, länsstyrelsen samt skärgårdskommunerna möts.  
   SIKO är även en betydande medlem i SRF, Skärgårdens Riksförbund, som arbetar med 
skärgårdsfrågor på departements-, riksdags- och regeringsnivå. 
 

REMISSVAR TRN 2017 - 0052 
 
Vi har vid genomgång av Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen RUFS 2050, Utställning 27 
juni – 3 november konstaterat att vår del av regionen, Skärgården och särskilt, kärnöar, öar utan fast 
landförbindelse eller statlig färja, avhandlas mycket kortfattat i avsnitt Skärgårdens rumsliga struktur 
sid 72 – 75 samt i avsnitt Skärgården sid 152 – 157. 
   Det som utkristalliseras i dessa korta avsnitt är innehållsmässigt ungefär detsamma som i tidigare 
remiss RUFS 2050 Samrådsförslag 8 april – 30 september 2016.  
   Vårt tidigare remissvar, inlämnat 30 september 2016 ang Samrådsförslaget DIARIENUMMER: TRN 
2016-0047  är ett omfattande dokument som klargör SIKO:s uppfattningar om vad som bör beslutas 
och genomföras för att skärgårdens öar, framför allt öar utan fast landförbindelse eller statlig färja 
(glesbygds- eller kärnöar), ska kunna utvecklas till attraktiva samhällen att bo och verka i även i 
framtiden.  
   Hela det remissvaret biläggs detta svar.  
 
Vänligen läs bilaga A: SIKO Remissvar TRN 2016-0047 
 
Vi har uttryckt farhågor om att skärgården skulle riskera att marginaliseras i RUFS- processen genom 
kopplingen till regionens landsbygd. 
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Förslag till Landsbygds – och skärgårdsstrategi är trots det ett steg som vi uppskattar även om 
skärgårdsinnehållet skulle blivit ännu tydligare om det hade presenterats i ett eget avsnitt. 
   Strategins målår 2030 är intressant. Det korta perspektivet, jämfört med Utvecklingsplanens år 2050, 
kan man tolka som att det handlar om att tidsmässigt prioritera landsbygds- och skärgårdsfrågor för en 
snabbare utveckling. Är det så, välkomnar vi det.  
   Kanske finns möjligheter att vissa delar av skärgårdens utveckling skulle kunna finna finansiering 
genom regeringens kommande (våren 2018) förslag till ny sammanhållen landsbygdspolitik. Stora 
belopp avsätts för bl a förbättring av vägar och kollektivtrafik i glesbygd samt resurser för nya gröna 
jobb. 
 
Fortfarande anser vi att skärgården med tanke på dess mycket speciella läge och jämfört med 
landsbygden annorlunda förutsättningar ska behandlas i egen  separat del inom RUFS! 
 
29 September 2017 lämnade SIKO Remissvar DIARIENUMMER: TRN 2016-0127 gällande:  
Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 27 juni – 2 oktober 2017. 
 
I svaret pekar vi, precis som i remissvar ovan, på ett antal centrala delar eller företeelser som är 
avgörande för en god framtida utveckling av skärgårdens öar.  
På flera punkter råder samsyn. Och det är bra. 
Men i både Strategin 2030 och RUFS 2050  finns tydliga signaler om att framför allt värna allmänhetens 
rättigheter när det gäller nyttjande av öarnas natur, privata marker och stränder, d v s  den miljö vi 
lever och verkar i. Med detta följer fortsatta svårigheter att förnya och skapa nya verksamheter som är 
strand- och naturnära. 
   Liksom att bygga nytt.  
   Vi ser  hellre en strategi som tydligt utgår från skärgårds- och  öbornas situation, villkor, behov, vilja 
och förmåga att skapa nya förutsättningar för en god framtida utveckling för varje ö. 
   Efterlyses enklare regler, färre direktiv och mer samverkan. Med nya tekniska lösningar bör inte 
längre exempelvis bristande tillgång på färskvatten ses som en begränsning av utvecklingen i 
skärgården. 
 
Läs vidare bilaga B: SIKO remissvar TRN 2016-0127  
 
GRUNDEN TILL GOD UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN 
Genom samverkan, gemensam vilja och handlingskraft hos politiker, myndigheter, tjänstemän, SIKO 
och andra skärgårdsanknutna ideella organisationer, kommersiella aktörer samt förstås skärgårdens 
invånare. 
   SIKO samarbetar fortlöpande med Skärgårdens Trafikantförening och Skärgårdsföretagarna.  
 
I all utveckling handlar det om att se helheten och tillsammans lösa de delar som kan störa eller hindra 
en utveckling till ö-samhälle där unga och gamla kan bo och verka på rimliga villkor.  
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   Vi ser fram emot att fortsatt bidra i den regionala utvecklingsprocessen med vår skärgårdskunskap, 
insikt och kompetens.   
 
Ett förslag: En samlande RUFS-konferens ”Skärgården i framtiden”, där SIKO, Skärgårdens 
Trafikantförening och Skärgårdsföretagarna samt SRF är medarrangör, genomförs inom snar framtid. 
Syftet med en sådan konferens är att öka kunskapen om och förståelsen för skärgårdsöarnas livsvillkor 
hos regionplanerare, kommunplanerare, politiker på regional och kommunal nivå samt tjänstemän 
inom verksamhetsområden som berör skärgårdsfrågor m fl. Ett berömvärt exempel är Länsstyrelsens 
pågående projekt där de större öarna med sina skärgårdsområden inventeras på plats, var och en för 
sig, med alla tänkbara intressenter inbjudna, se www.oforo.se .  
 
Se bilagorna C och D.  
C: SIKO ”Skärgårdskunskap” för planerare, beslutsfattare m fl 
D: Välkommen till skärgården. SOS 
 
Vi som bor på öarna deltar utifrån vår horisont naturligt i regionens utveckling. Med stark 
befolkningsökning i regionen ökar också trycket på skärgården som rekreationsmål. Det medför 
förväntad ökad aktivitet, behov av nya boendemöjligheter för besökare och en fortsatt varsamt 
utvecklad natur-, kultur- och ekoturism. Efterfrågan skapar behov av fler bofasta i olika åldrar i 
skärgården. Och därmed säkerställa ösamhället för framtiden. 
   Det innebär att vi måste skapa förutsättningar för befolkningstillväxt på öarna.  
   Detta ställer krav på oss som bor och verkar här, det ställer krav på politiker, myndigheter och 
tjänstemän på regional och lokal nivå samt ibland även statlig. 
 
Genom RUFS 2050 ser vi in i framtidens regionala storskalighet, den stora tillväxten. En process i vilken 
vi i vår naturliga småskalighet kan se nya möjligheter. 
   Samtidigt måste vi alltid visa respekt för den unika livsmiljön, skärgårdsbornas hembygd, och 
utveckla den med stor försiktighet.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
UW 
 
Bilagor:  
Bilaga A: SIKO Remissvar TRN 2016-0047  
Bilaga B: SIKO remissvar TRN 2016-0127  
Bilaga C: SIKO ”Skärgårdskunskap” för planerare, beslutsfattare m fl 
Bilaga D: SIKO Välkommen till skärgården. SOS 

http://www.oforo.se/
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Till: 
  
Tillväxt- och regionplanekontoret 
Box 22550 
104 22 Stockholm 
 
e-post: registrator@sll.se 

 
 
 

DIARIENUMMER: TRN 2016-0047. 
 
 

REMISSVAR  
RUFS 2050 

Samrådsförslag   
8 april – 30 september 2016 

 
 
 
Från: 
 
SIKO 
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation 
 
Adress: c/o Ulf Westerberg, 130 43 Möja 
e-post: uffe@alwredovisning.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remissvar inlämnat 2016 09 30 
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SLL Diarienummer TRN 2016-0047 
 
 
 
 
 
SIKO Remissvar 2016-09-28 
 
INLEDNING: 
 
 
Europas mest attraktiva storstadsregion! 
 
Det är ett utmanande mål  
 
Stockholmsregionen har dock något som ingen annan region i världen har. 
En fullständigt unik skärgård med 30 000 öar, kobbar och skär.  
Den erbjuder allt från mjuka stränder, ängar och vilda skogar inomskärs till karg 
och vindpinad  klippdramatik utomskärs. Den erbjuder något som är en alltmer 
efterfrågad bristvara i vår urbaniserade värld. Tystnad.  
Denna natur- och livsmiljö har en starkt växande attraktion på människor från 
nät och fjärran.   
Vi som bor på öarna kan bidra till att denna värld av oväntade upplevelser och 
äventyr blir tillgänglig för fler. Med ökad aktivitet, nya boendemöjligheter för 
besökare och en fortsatt varsamt utvecklad ekoturism behöver vi bli fler bofasta 
i skärgården. Och därmed säkerställa ösamhället för framtiden 
Det innebär att vi måste skapa förutsättningar för befolkningstillväxt.  
Detta ställer krav på oss som bor och verkar här, det ställer krav på politiker, 
myndigheter och tjänstemän på regional och lokal nivå samt ibland även statlig. 
 
Genom RUFS 2050 ser vi in i framtidens regionala storskalighet, den stora 
tillväxten. En process i vilken vi i vår naturliga småskalighet kan se nya 
möjligheter. 
Samtidigt måste vi alltid visa respekt för den unika livsmiljön, skärgårdsbornas 
hembygd, och utveckla den med stor försiktighet.  
 
/SIKO 
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Här är Remissvaret från SIKO. 
 
 
Innehåll 
 
Sid 5 

o SIKO – Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation 
o SIKO:s utgångspunkt 
o SIKO:s Vision 

 
Sid 6 - 8 

o SIKO:s Remisssvar RUFS 2050  
o Skärgård i landsbygd 
o Grunden till god utveckling i skärgården 
o Förutsättningar för en livskraftig och levande skärgård i framtiden 

 
Sid 9 - 13 

o SIKO:s kommenterar innehållet i RUFS 2050 
          Kapitel 7.9. Landsbygd och skärgård, sid 65 -70 
 
 
Sid 14 

o En reflektion 
o Sammanfattning SIKO 

 
 
Separata bilagor: 
 
Bilaga SIKO 1: Yttrande strandskydd SIKO 
Bilaga SIKO 2: Strandskydd skrivelse SIKO/FS 
Bilaga SIKO 3: Skärgårdsfakta 2015 Länsstyrelsen 
 
SIKO hänvisar även till remissvar från  
Trafikantföreningen respektive Företagarna i Skärgården.  
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SIKO 
SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION 
 
 
SIKO är en ideell, politiskt och fackligt obunden samarbetsorganisation för 
lokala intresseföreningar inom Stockholms läns skärgård.  
Organisationen är medlem i SRF, Skärgårdarnas riksförbund, och är där 
representerad i såväl styrelse som arbetsutskott. 
 
SIKO:s  utgångspunkt 
SIKO skall i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen inför 
myndigheter och politiska samhällsorgan, därvid slå vakt om de bofastas 
intressen ifråga om markanvändning, näringsliv, natur, kulturliv och 
samhällsfunktioner 
 
Vår uppgift är att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga villkor bo och 
verka i sin livsmiljö.  
 
Uppgiften 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.  
 
För att skärgården ska kunna bestå och utvecklas som en långsiktigt året-runt-
levande bygd måste alla delar i öbornas speciella livsmiljö fungera.  
Var för sig och tillsammans. 
 
Helhetstänkandet är synnerligen centralt. 
 
 
 
SIKO:s VISION 
Skärgården är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för barn, ungdomar 
och vuxna. 
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 de tätortsnära delarna av 
skärgården, och samtidigt arbeta på fastlandet och vice versa. 
Skärgården är tillgänglig för besök och rekreation året om. Här finns rika möjligheter till 
rekreation och friluftsliv, samtidigt som det ges starkt skydd för känsliga miljöer. 
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SIKO:S KOMMENTARER TILL SAMRÅDSFÖRSLAGET RUFS 2050 
 
 
SKÄRGÅRD I LANDSBYGD.  
 
I samrådsförslaget RUFS 2050 är skärgården sammankopplad med landsbygden. 
Förvisso är den en del av landsbygden. Men det finns en avgörande skillnad som 
komplicerar öbornas vardag. Istället för på landsvägar kör skärgårdsbor på 
vattenvägar till och från fastlandet och mellan öarna. Öbor på öar utan fast 
landförbindelse eller färja måste färdas i båt. Året runt. Även i smällkalla 
vintern när isen ligger på fjärdarna och kvällen är kolsvart.  Det är en naturlig 
del av livsvillkoren. 
Det finns ytterligare skillnader mellan övärld och landsbygd.. 
Ett exempel: På skärgårdens öar härskar strandskyddet (f n 300m!!!) . Reglerna 
är generella och strikta, myndigheternas tolkningar ofta rigida och till förmån 
för allmänheten. Rätten att bygga  på egen mark är inte alltid given. Ett stort 
antal planerade byggprojekt – hus, bodar, bryggor och andra för markägare 
önskvärda anläggningar drabbas av den inskränkning av äganderätt som detta 
innebär. 
 
Vi ser helst att skärgården får ett eget avsnitt i RUFS 2050.  
Detta då det annars finns risk att vi marginaliseras i regionens 
utvecklingsprocess. 
 
 
GRUNDEN TILL GOD UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN 
 
Gemensam vilja och handlingskraft hos politiker, myndigheter, tjänstemän, 
SIKO och andra skärgårdsanknutna ideella organisationer, kommersiella aktörer 
samt förstås skärgårdens invånare. 
Det handlar om att se helheten och tillsammans lösa de delar som kan störa eller 
hindra en utveckling till ett ö-samhälle där unga och gamla kan bo och verka på 
rimliga villkor.  
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN LIVSKRAFTIG OCH LEVANDE SKÄRGÅRD I FRAMTIDEN 
 
God befolkningstillväxt. 
Om skärgården ska fortleva och vara livskraftig i den växande storstadsregionen 
krävs god befolkningstillväxt på öarna. Med det kan förstås att  
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invånarantalet på de större öarna på sikt når nivåer som i början av förra seklet, 
d v s ungefär dubbelt så många som i dag. Totalt handlar det om ytterligare 
några tusen året runt boende. 
En sådan förändring innebär att skärgårdens företag som verkar inom många 
olika verksamheter samt alltmer inom besöksnäringar kommer att bidra till att 
öka regionens attraktivitet i omvärlden. 
 
Rimliga restider 
Snabbare, säkra kommunikationer och kommunikationsvägar 
till och från fastland, på fastland mellan replipunkter och öbornas centralorter 
och Stockholm samt mellan skärgårdens öar. Samordning mellan olika 
trafikslag./båt och buss. Tidtabeller anpassade till öbornas efterfrågan. 
 
Säkra digitala kommunikationsnät 
Stabila och långsiktigt fungerande digitala nätverk på alla bebodda öar. 
När digital infrastruktur byggs ska fritidsboende likställas med bofasta. Detta 
underlättar genomförandet och kan i sin tur öka närvaron av människor året runt 
och på sikt innebära fler mantalsskrivna. 
 
Bra boendemiljö. 
Möjlighet att utan långa processtider hos kommun och länsstyrelse utveckla 
boende anpassat till nuvarande och framtida öbors behov och önskemål.   
 
Trygga skolor 
Skolor som drivs långsiktigt (trygghet för barnfamiljer som etablerar sig i 
ösamhället)  samt tillgång till barnomsorg i närmiljö. 
 
Säkra kommunikationer för unga 
Anpassade och säkra kommunikationer (bl a skolskjutsar) till och från  
respektive ö-skola samt till och från aktuella skolor på högstadie- respektive 
gymnasienivå på fastlandet 
 
Inspirerande mötesplatser för unga 
Skapa utrymmen för attraktiva gemensamma ungdomsaktiviteter i närmiljö.  
Att ge ö-ungdomarna möjlighet att med sitt ö-kort (som gäller båttrafik) ta med 
en kompis från fastlandet stimulerar till fler möten och ökar mötesplatsens 
attraktivitet. 
 
God offentlig service  
Fungerande vård och omsorg för barn och äldre 
Trygg närsjukvård  
Trygghet vid behov av akutvård/ambulans 
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Nära till butiks- och e-handel  
Möjlighet att handla dagligvaror och bränsle i närområdet. 
Växande andel av köp via näthandel kräver bättre post- och paketdistribution. 
 
Väl fungerande postdistribution. 
Innebär att posten delas ut i enskilda postlådor per hushåll, inte att som i dag 
sker på vissa öar all post dumpas i en gemensam låda (integritetskränkande).  
Fungerande betyder också att paket levereras hela vägen ut till ön istället för att 
hamna hos olika postombud på fastlandet, vilka i en del fall kan ligga miltals 
från närmaste replipunkt. Logistiken för leverans hela vägen finns i regel men 
används av olika skäl inte alltid.  
 
Enklare regler för företagande 
Många ö-företagare bedriver småskalig verksamhet inom flera branscher för att 
därigenom nå rimliga intäkter på årsbasis.  Mångsyssleri är historiskt förankrad. 
Det behövs regelverk som är speciellt anpassade till småskalighet och inte till 
storföretagande.  En liten skärgårdsservering ska t ex inte underställas samma 
miljökrav och köksstandard som en storkrog. Inte heller ska miljö- och 
hälsokraven drivas in absurdum och innebära investeringar som det lilla 
säsongsföretaget knappt eller inte alls kan bära.  Regler och myndigheters 
kostsamma inspektioner ska istället anpassas och formas så att de underlättar 
och gör det ekonomiskt hållbart att på öar utan fast landförbindelse utveckla och 
driva hel- och delårsverksamheter inom olika branscher. Trots nuvarande 
komplexa regler och direktiv är entreprenörsandan god på skärgårdens öar. 
Uppemot 900 företag/företagare verkar inom t ex  sjötrafik och transport, 
byggnad (största näringen), finsnickeri, gräv, dyk, varv, jordbruk, skogsbruk, 
odling, catering, fiske, restaurang/servering/cafe, ö -, sjö- och naturguidning, 
B&B, konsthantverk, vård, omsorg, utbildning, konferens, konsultverksamhet. 
 
Utökad besöksnäring 
Trycket på turismaktiviteter på öar ökar i takt med regionens befolkningstillväxt. 
Efterfrågan på lokalt förankrade och producerade  aktiviteter och besöksmål 
tilltar och ger upphov till nya verksamheter. 
 
Rimliga förutsättningar för ökat fritidsboende 
Det ska fortsatt vara möjligt att bygga nya fritidshus på öar förutsatt att det görs 
med stor hänsyn till miljö och natur . 
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SIKO:S KOMMENTARER TILL INNEHÅLLET I RUFS 2050 
SAMRÅDSFÖRSLAG APR - SEP 2016 

Sidorna 65 - 70. 
Utdrag 

 
 
7.9 Landsbygd och ska ̈rgård 
Text ur Samrådsförslaget sid 65. 
 
 Inledning:  
För att utveckla regionens landsbygd och skärgård bör ny bebyggelse, 
verksamheter och trafiksatsningar koncentreras till utpekade områden. Det minskar 
utspridning av bebyggelsen och skapar förutsättningar för kollektivtrafik, offentlig 
service, ett lokalt näringsliv och ett levande lokalsamhälle. 
 
Text ur Samrådsförslaget sid 68, stycke 2 - 4 
 

Ska ̈rga ̊rden spelar en sa ̈rskild roll fo ̈r Stockholmsregionens 
identitet och attraktionskraft.  
 
Skärgården har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden och är en del av 
O ̈stersjöns känsliga och världsunika hav. Särskilt i ytterskärgården finns orörd 
natur och skyddsvärda växt- och djurarter. 
Förutsättningarna för en utveckling i skärgården skiljer sig från det övriga länet, 
bland annat på grund av att turismen är starkt säsongsberoende och att avståndet 
till fastlandet är ett hinder för arbetspendling. 
 
SIKO Kommentar: Skärgården är världsunik. Utvecklingen av turism är bara en del av de 
förbättringar och åtgärder som påverkar vår skärgårds tillväxt. All utveckling i skärgård måste 
naturligtvis ske varsamt, så även turismen.  Med stor sannolikhet kommer den att vara mindre 
säsongsberoende i framtiden, då utveckling av anpassade kunskaps- och upplevelsepaket kan 
göra att intresseturismen växer: Med detta menar vi personer/grupper som har specialintressen 
inom alla tänkbara områden; natur, vildmark, unika växter, vårens fågelflytt, kust- och 
havsfiske, vinterskärgårdens isgrafik, natthimlar utan ljusföroreningar, naturens tystnad, 
kultur, konst och skärgårdshistoria. geologi etc. ... Sådana udda intressen kan bidra till nya 
verksamheter. Nya inkomster.  
 
Arbetspendling är för många öbor en realitet i dag. Bättre, snabbare och bekvämare 
kollektivtrafik på sjö och väg till och från centra kommer att locka fler. 
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För de 3 000 personer som bor på öar utan fast förbindelse är förutsättningarna i 
fråga om arbetsmöjligheter, skola och service annorlunda än för dem som bor på 
öar med en fast förbindelse genom bro eller statlig färja. 
 
SIKO Kommentar: Det är givet. Men många öbor ser egenföretagandet som den goda 
lösningen. Kunskapen och kreativiteten är omfattande. På öarna i vår skärgård finns i dag 
totalt uppemot 900! företag fördelade inom snart sagt alla branscher. För att locka yngre 
familjer att etablera sig på öar måste det finnas en stabil och långsiktig skola i närmiljö med 
bra lärare samt tillgång till barnomsorg. Detta är avgörande för öns och därmed skärgårdens 
tillväxt.  
 
 
Dessutom blir skärgårdsbefolkningen allt äldre i genomsnitt. Efter att tidigare ha 
ökat långsamt, har befolkningen minskat de senaste åren. 
 
SIKO Kommentar: Demografin är problematisk. Det gäller m a o att med alla medel övertyga 
yngre personer, gärna de som har barn som närmar sig eller är i skolåldern, samt personer som 
är i arbetsför ålder att besluta sig för att flytta till en ö. Med allt vad det innebär. 
Förutom behov av effektiva kommunikationer är möjligheten att hyra, köpa eller bygga en 
bostad  till rimlig kostnad det som kan avgöra beslutet.  Vid nybyggnation måste processen 
från avstyckning till bygglov förenklas och förkortas. I nuläget kan den processen dras ut  
flera år p g a krångliga regelverk, olika tolkningar hos kommun och länsstyrelse, 
överklaganden m m. Med stora kostnader för markägare som följd. Oavsett beslut. 
 
Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård och RUFS 2010 
pekar ut kärnöar och replipunkter. Kärnöar är öar i skärgården som saknar fast 
förbindelse genom bro, tunnel eller statlig färja. De bedöms ha goda 
förutsättningar för samhällsservice och infrastruktur, vilket skapar grundläggande 
villkor för fastboende och näringslivsutveckling.  
Kärnöarna fungerar även som servicepunkter för befolkningen pa ̊ omgivande öar 
samt för turismen och friluftslivet. 
 
Text ur Samrådsförslaget sid 65. 
För att utvecklingen av länets landsbygd och skärgård ska vara socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar krävs framförallt följande: 
 
RUFS påstående 1: Nybebyggelse på landsbygden och i kust- och skärgårdsområdet bör i 
första hand lokaliseras till utpekade noder och tyngdpunkter, i andra hand till övriga 
bebyggda områden. 
 
SIKO kommentar: Skärgårdens öar har olika karaktär och därmed olika förutsättningar för 
framtida bebyggelse. Öarnas  markstruktur, som ofta grundar sig  på flera gamla gårdar och 
utspridda gårdsskiften  och därmed flera olika  markägare som kan utveckla nya 
boenden/områden  på respektive mark. Det innebär att bebyggelse  måste kunna tillåtas även 
utanför redan bebyggda områden.. 
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RUFS påstående 2: Nya bostäder bör planeras som permanent bebyggelse och 
lokaliseras efter dessa förutsättningar. 
  
SIKO kommentar: Om man med permanent bebyggelse avser hus för permanentboende (året 
runt boende) så menar vi att planering även ska omfatta hus för deltidsboende/fritidsboende. 
Krav på permanenthusstandard bör gälla även här då det innebär att uppgradering till året runt 
boende redan gjorts vilket i sin tur kan förenkla uthyrning eller överlåtelse till nya ”bosättare” 
på ön. 
 
RUFS påstående 3: I omvandlingsområden bör en avvägning mellan lokala och regionala 
lösningar för vatten och avlopp göras utifrån platsens förutsättningar.  
Där det inte finns tillräcklig tillgång till sötvatten bör ny bebyggelse begränsas. Småskaliga 
lösningar för enskilda avlopp eller grupper av hushåll ska möjliggöras. 
 
RUFS påstående 4: Utpekade noder bör ha en väl utvecklad kollektivtrafik med 
bytespunkter och en ändamålsenlig infrastruktur med bland annat service, mötesplatser, 
bredband och kommunalt vatten och avlopp.  
 
SIKO kommentar: En nod är en knutpunkt och som sådan ska den ha en väl utvecklad 
kollektivtrafik etc. Begreppet service i detta sammanhang bör utvecklas. Vad avses, vad 
behövs?  
 
RUFS påstående 5: Utpekade tyngdpunkter bör ha kollektivtrafikförsörjning, 
grundla ̈ggande service, bredband och ändamålsenliga VA-anläggningar. 
 
SIKO kommentar: Se kommentar ovan. 
 
RUFS påstående 6: Utveckla förhållningssätt och underlag för att kunna göra en 
avvägning mellan exploateringsintressen och brukningsvärd jordbruksmark. 
 
SIKO kommentar: I skärgården, på de större öarna, har historiskt funnits en hel del 
jordbruksmark. Under 1960-talet omvandlades stora delar av denna öppna areal till 
skogsmark. Staten betalade småbrukarna för att plantera skog istället för att bruka jorden 
(pappersindustrin behöver råvara i framtiden var argumentet). Denna skog närmar sig nu 
avverkningsnivå. Därmed kan landskapet åter öppnas och åker-, ängs- och betesmark kan 
varsamt återställas om markägare önskar detta. T ex för att ge plats för nya boenden, betande 
djur (ökar/återställer artrikedom av växter) eller eko-odling av olika slag.  
 
RUFS påstående 7: Ny bebyggelse i skärgården bör lokaliseras i anslutning till befintliga 
byar och samhällen – på kärnöarna och öar med statlig färja.  
 
SIKO kommentar: Se kommentar under RUFS påstående 1. 
Bebyggelse måste även tillåtas på andra öar än kärnöar. 
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RUFS påstående 8: I ytterskärgården bör ny bebyggelse undvikas. 
 
SIKO kommentar: Vår unika skärgård kommer i framtiden i än större omfattning än i dag att 
attrahera besökare från världens alla hörn.  
Att erbjuda möjligheten att uppleva yttre skärgårdens magik blir något alldeles extra. 
Övernattning därute är en ”once in a life time” upplevelse för alla. Ytterskärgården ska kunna 
kompletteras med varsamt naturanpassade och miljövänliga byggnader för detta.  
 
RUFS påstående 9: Bebyggelse i skärgården bör anpassas till tillgången på sötvatten och 
till känsliga marina miljöer. 
 
SIKO kommentar: Tillgång på sötvatten finns alltid. Redan i dag har några större öar 
avsaltningsanläggningar som genererar sötvatten (utan att påverka grundvattennivån).  
 
RUFS påstående 10: Allmänhetens tillgång till stränder bör värnas. 
 
SIKO kommentar: Med detta avses sannolikt allmänhetens rätt enl allemansrätten och 
strandskyddsreglerna att använda även stränder på privat mark.   
Tyvärr råder stor kunskapsbrist om att allemansrätten också innehåller 
”allemansskyldigheter”. Samhället, myndigheter och andra måste även informera om detta 
Det råder också missuppfattning hos vissa båtägare att man kan angöra och ligga vid  privata 
bryggor ”hur man vill”. (ungefär som man skulle ha rätt att  parkera bil på annans infart eller 
carport).  
Strandskyddet hindrar markägare att bestämma över och använda sin egen mark efter 
önskemål och att utveckla verksamhet. 
Även det så kallade ”riksintresset” innebär inskränkningar i äganderätten. Myndigheter 
använder gärna detta begrepp som skäl för avslag på bygglovs- och annan tillståndsbegäran.  
Med respekt för äganderätten (EU) måste de regler som gäller f n omprövas och förändras så 
att privata markägare kan bygga nödvändiga hus och anläggningar på egen mark, även i 
strandnära områden.  
Strandskyddet borde anpassas till öarnas olika natur och karaktär istället för att gälla generellt. 
Det generella strandskyddet  kan förbehållas allmänna marker ägda av staten, kommunerna 
och Skärgårdsstiftelsen. 
OBS. Se även bilagorna  
Bilaga SIKO 1: Yttrande strandskydd SIKO  
Bilaga SIKO 2: Strandskydd skrivelse SIKO/FS  
 
RUFS påstående 11: För kärnöarna bör en bastrafik säkersta ̈llas som gör det möjligt att 
resa till och från fastlandet varje dag, året runt. 
 
SIKO kommentar: Mycket viktigt. Tidtabeller för båt och buss måste läggas upp i samråd 
med öborna och anpassas till öarnas arbetspendlare samt de tidscheman som öarnas 
skolelever/ungdomar har. 
För unga människor är möjligheten att ”fritt” röra sig mellan ö och fastland, liksom mellan ö 
och ö, avgörande i en geografiskt växande kompisvärld där man har många gemensamma 
aktiviteter och verksamheter (skola, fritid etc) på olika platser. 
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RUFS påstående 12: Samordna planeringen och placeringen av bredband med 
utbyggnaden av annan teknisk infrastruktur, som vägar, energisystem, vatten och avlopp. 
 
SIKO kommentar: Utbyggnad av bredband pågår eller har genomförts på några ställen i 
skärgården. I de fall det varit aktuellt eller möjligt har projekt samordnats med annan 
infrastrukturbyggnation. OBS! De nya, förändrade reglerna för statligt bredbandsstöd 
försvårar eller till och med förhindrar den fortsatta utbyggnaden på öarna och annan glesbygd. 
Icke acceptabelt! Måste korrigeras snarast! 
Öarna får inte utvecklas till vita fläckar i digitalvärlden. Staten måste ta sitt ansvar för tidigare 
löften angående bredbandsfinansiering vid lokal utbyggnad. 
 
RUFS påstående 13: Bastrafiken i skärgården bör baseras på utpekade replipunkter. Året 
runt trafiken ska utnyttja kollektivtrafik på land och till sjöss genom snabba 
landförbindelser via replipunkterna.  
 
SIKO kommentar: Replipunkten är ytterst viktig och naturlig angöringspunkt vare sig man 
kommer från ön eller stan/kommuncntrum. Snabbare förbindelser är välkommet och 
nödvändigt. Frågan är om samhället är villigt att investera i åtgärder som ger snabbare trafik.    
 
 
RUFS påstående 14: Vägförbindelser mellan replipunkter och kommuncentra respektive 
Stockholms innerstad bör vara goda med kort  rest id. 
 
SIKO kommentar: Vad är kort restid? Vänligen konkretisera. Och hur uppnår man den? Nya, 
förbättrade och säkrare vägar? Direktbussar?  
 
RUFS påstående 15: Vid replipunkterna bör utrymme reserveras för vänd- och 
lastningsplatser, parkering, bryggor samt terminaler för gods och passagerare. 
 
SIKO kommentar: Replipunkterna är livsavgörande för öbor. Kravet är att de ska fungera i 
alla dagar, i alla klimat. 
Dagens replipunkter måste uppgraderas och anpassas till nuvarande och framför allt framtida 
trafik. 
 
Det som gör en bra och säker replipunkt är:  
Säkra angöringsplatser för passagerarbåtar och båttaxi.  
Rymliga och säkra parkeringsbryggor med korttids – och långtidsparkering för öbornas egna 
båtar. Bryggorna planeras så att de kan utökas i takt med öarnas tillväxt av invånare. 
Samma sak med bilparkering. Större, rymliga och säkra (ev kameraövervakade) platser för 
öbornas bilar samt för besöksfordon. Utrymmen för bilar och bussar måste planeras för 
framtida utvidgning. 
Mackanläggning för bränsle till båt och bil. samt kiosk/servering. 
Tydlig och för persontrafik avskild plats och lastkaj för lastning och lossning av gods i och ur 
transport/lastbåtar, tunga lastbilar/långtradare, lätta lastbilar, tranportbussar, traktorer m m. 
Rymlig och säker hållplats för busstrafik. Vänthall/terminalhus med toa och WIFI.  
Närhet till anläggning för sopor och grovsopor. 
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EN REFLEKTION 
 
SIKO har här framfört ett antal synpunkter som underlag till förändringar och förtydligande  i 
RUFS-arbetet gällande utvecklingen i skärgården.  
Vi som är öbor och aktivt arbetar med dessa frågor välkomnar en fortsatt dialog med TRF. 
 
Här avslutar vi detta remissvar med följande kommentarer: 
 
RUFS påstående: Den parallella trenden till urbaniseringen, att allt fler vill bo på 
landsbygden, medför också en risk för utspridd bebyggelse. 
 
SIKO kommentar: Det är intressant att detta uppmärksammas. “Att allt fler vill bo på 
landsbygden”. Regionplanen har starkt fokus på förtätning och stadsbyggnad. När 
storskaligheten tar över,  nya stadsdelar växer upp i snabb takt, förtätningen är omfattande och 
invånarantalet i närmiljön blir närmast oöverskådligt stort uppstår nya livsvillkor för 
människor: bl a högre tempo, anonymitet, trängsel vid förflyttning, oro... stress? Sådana 
upplevelser som gör att några väljer en annan livsstil på platser som är närmare människans 
ursprung. Nära naturen.  
För dem är boende på landsbygden, i skärgården, på öarna livsavgörande. Nödvändigt!  
Vi välkomnar dem och kan inte se någon risk i utspridd bebyggelse i vår småskaliga miljö.  

 
SAMMANFATTNING SIKO 

 
Nu är det framtiden som är i fokus. Framtidsfrågorna på kort och lång sikt. 
Vart ska skärgården ta vägen? Vi menar att goda underlag kan få politiska 
beslutsfattare att förstå och verka för att vår unika skärgård kan bli än mer 
livskraftig och levande i framtiden:  att det innebär ordentliga långsiktiga 
investeringar i infrastruktur för att förbättra/förkorta land - och 
sjökommunikationer, skapa förutsättningar för nytt, hållbart boende, ökat 
näringsliv, bättre samhällsservice etc. 
Det handlar om att prioritera skärgården som en viktig och attraktiv del av 
stockholmsregionen (och landet). En miljö som genom varsam och hållbar 
förnyelse kan utvecklas med bibehållande av sin särart. En miljö som människor 
i alla åldrar som önskar det kan bo och verka i året runt. 
 
Stockholms skärgård 2016-09-28 
 
SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation 
Styrelsen/ 
Ulf Westerberg, ordförande 
 
BILAGOR: 
Bilaga SIKO 1: Yttrande strandskydd SIKO 
Bilaga SIKO 2: Strandskydd skrivelse SIKO/FS 
Bilaga SIKO 3: Skärgårdsfakta 2015 Länsstyrelsen 



 

Remissvar  

Diarienummer TRN 2016-0127 

Sid 1 av 5 

inkluderar bilaga 1 (sid 4-5) 

 
 
 

 

Remissvar från SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation) 

på Förslag till Landsbygds- och Skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. 

 

Inledning  

SIKO arbetar för att Stockholms skärgård ska vara en livskraftig och hållbar plats som går att leva, bo 

och verka i för både bofasta och deltidsboende. Mot den bakgrunden lämnar vi följande remissvar på 

förslaget till Landsbygds- och Skärgårdsstrategi.   

Det är positivt att det anges att Landsbygds- och Skärgårdsstrategin syftar till att stärka möjligheten 

att bo och verka i skärgården.  

Det är också viktigt att se på skärgården på ett differentierat sätt, alla öar ser inte likadana ut, har 

inte samma förutsättningar och möjligheter och önskar kanske heller inte lika utveckling. 

Till del är det mycket väl kända fakta som lyfts fram i strategin – svag och till del negativ 

befolkningsutveckling, tillgänglighet till service och kommunikationer är generellt sämre än på 

fastlandet samtidigt som skärgården är en attraktiv miljö för väldigt många, särskilt på sommaren. 

Även om allt detta är väl känt, har det sitt värde att det är faktagranskat och finns med i underlaget. 

Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §, vilket innebär att 

Landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt regionplanuppdrag och att kommuner och 

statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.  

(Från inledningen av Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen). 

Detta kan man tolka som att de förslag som läggs fram och om de fastställs kommer att bli inte bara 

riktningar (rådgivande), utan snarare tvingande. 

För skärgården, kärnöarna samt övriga öar utan fast landförbindelse kommer detta innebära hinder i 

den framtida utvecklingen. 

Med utgångspunkten att värna allmänhetens rättigheter när det gäller nyttjande av öarnas natur, 

privata marker och stränder, d v s den miljö vi lever och verkar i följer fortsatta svårigheter att förnya 

och skapa nya verksamheter som är strand- och naturnära. Liksom att bygga nytt.  

Vi efterlyser en strategi som även utgår från skärgårds- och öbornas situation, behov, vilja och 

förmåga att skapa nya förutsättningar för en god framtida utveckling för varje ö. 

Enklare regler, färre direktiv och mer samverkan. 
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De områden för utveckling som SIKO särskilt vill lyfta fram är: 

 Det är dags för en modernare och med verkligheten mer överensstämmande syn på hel- och 

deltidsboende. Dessa grupper skall inte ställas mot varandra (”öbor kontra sommargäster”), 

så ser inte verkligheten ut längre. Deltidsboende vistas i sina hus till och från året runt, 

arbetar ibland på distans och bidrar till underlag för kommunikationer och affärer samt 

efterfrågar i stor omfattning bl a hantverkstjänster som utförs av fastboende. En fastighet 

kan över tid variera mellan att vara ägd av fastboende eller deltidsboende. Därför bör 

regelsystem (bredbandsutbyggnad, strandskyddsdispenser mm) beakta fastigheternas 

utvecklingsbehov, snarare än vem som för tillfället bebor en fastighet. 

 

 Bredband/fiber måste göras tillgängligt i hela skärgården. 

 

 Glesbygdsstöd (öar utan fast broförbindelse är att betrakta som gles glesbygd). När man 

mäter avstånd till kommuncenter i tid, istället för i sjömil och km, så är det uppenbart att 

skärgården är glesbygd.  

 

 Kollektivtrafik bör ha en turlista som gäller året runt = Basturlista 

 

 Replipunkter För både människor och gods behövs funktionellt utformade replipunkter. 

Waxholmsbolaget bör få i uppdrag att ta fram normer för utformning av replipunkter 

(vänthus med värme, toaletter, parkeringsmöjligheter mm) 

 

 Bättre transporter av gods  

 

 Utbildning/kompetenshöjning I samband med utbildning, vill vi särskilt lyfta fram den helt 

avgörande betydelsen av att värna skärgårdens små skolor. Utan lokala skolor kommer 

avfolkningen att accelerera. Vi efterlyser också forskning kring skolresultat för elever från 

små skolor. Vi möts ibland av det ogrundade påståendet att små skolor ger barnen en sämre 

utveckling. 

 

 Lätta/mildra i strandsskyddslagen och dess tillämpningsregler. Lagen lägger en död hand 

över de flesta öar i skärgården och då blir det ingen utveckling. Medge förtätningar i byar där 

det redan är bebyggt, på det viset utvecklas lokalsamhällena och fler kan bli hel- och 

deltidsboende. 

I strategin står att ny bebyggelse på kärnöar lokaliseras i anslutning till byar och samhällen. 

Det är starkt begränsande för möjligheterna att skapa nya bostäder och lokaler, med hänsyn 

till att den bebyggda arealen av öarnas totala areal i dag utgör en mycket liten del eller några 

få procent. Det finns därmed stora möjligheter att på öarna skapa boendemiljöer som inte 

ligger i redan förtätade områden, utan istället vid och i anslutning till öarnas många små 

hemman och mindre gårdar. Därmed kan dess markägare erbjudas möjligheten att göra 

lämpliga avstyckningar för framtida bostäder och verksamheter.  
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Som det är för närvarande stoppas denna möjlighet av bl a strikta och omfattande 

strandskyddsregler och tolkningar av dessa.  Dessa måste snarast förnyas och anpassas till 

skärgårdens verklighet. 

Med andra ord på kärnöar och andra större öar utan fast landförbindelse ska ny bebyggelse 

kunna utvecklas vid såväl mindre hemman och gårdar, som i och omkring befintliga byar. 

Även i ytterskärgården ska kunna tillåtas viss typ av varsam, ibland tidsbegränsad bebyggelse 

för utveckling av nya former av t ex livsstilsnäring. 

 

 Låt inte rigida regler om grundvattentillgång förhindra utveckling och byggnation. Acceptera 

och inför ny teknik inom VA-området, t ex avsaltning. I RUFS 2050 framgår många som vi 

anser begränsningar och hinder inom bebyggelse och VA för verkställighet av Landsbygds- 

och Skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. 

 

 Underlätta småföretagande och stärk lokalt näringsliv Generellt är traditionella anställningar 

inte så vanligt förekommande i skärgården, vanligare är arbete i form av småföretagande och 

entreprenörskap. Därför är det viktigt att stötta småföretagande och underlätta i 

regelverken.  

 

Se även bilaga 1, sid 4-5, för konkreta synpunkter i utställningsmaterialet utöver det som nämnts 

ovan, eller för att förtydliga. 

 

Skärgården den 1 oktober 2017 

 

 

SIKO / Ulf Westerberg ordf.  

uffe@alwredovisning.se 

www.siko.org.se    
  

mailto:uffe@alwredovisning.se
http://www.siko.org.se/
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Bilaga 1:  

Kommentarer till utställningsmaterialet ”Förslag till Landsbygds- och 

Skärgårdsstrategi i Stockholmsregionen” 

Fig 1, sid 10: Ö-område med bofast befolkning som nu är färglagda som landsbygd bör ändras till 

skärgård. Exempel: Landsort (Öja). 

Fig 9, sid 21: Bra att fördelningen av serviceställen är angivna men i figuren finns skärgårdens 

befintliga serviceställen knappt med. Varför? 

Sid 23 Slutsatser: Egen båt spelar minst lika stor roll för skärgården som bilen. Inte bara för 

att ta sig till replipunkter (där bilen står parkerad) utan även för att ta sig mellan öar 

där en företagares verksamhetsområde oftast finns. Båten är i regel av det slaget att 

den kan brukas året om samt att den bör likställas med en företagares skåpbil. Alltså 

ingen lyxig fritidsbåt men ändå dyr att äga och driva. För att kunna utföra sitt företags 

åtagande på vintern kan särskilda vinterfordon behövas (svävar och snöskoter). 

Fig 12, sid 25: Jordbruksmark verkar saknas på några av kärnöarna. Den jordbruksmark som finns på 

öarna är inte stor men viktig. Dels för lantbruksnäringen i sig själv men även för att 

bevara gamla kulturlandskap som annars snabbt växer igen. På de öar där det finns 

lantbruk bör en samordnad jakt på invasiva djurarter (hjort och vildsvin) stöttas. 

Sid 27 I sista stycket upprepas att bilen spelar en viktig roll i skärgården. Att bilen är viktig på 

landsbygden är förståeligt men i skärgården är det båten som har en viktig roll, ofta i 

kombination med bil. 

Sid 28 Bostäder: Det anges i strategin att ett bredare utbud av bostäder (hyresrätter, 

äldreboende) är viktig. I skärgården är det en utmaning att bygga hyresrätter med en 

rimlig hyra på grund av höga byggkostnader, frakter mm. Många har inte råd med en 

förhållandevis hög hyra. Osäkert om just tillgång på äldreboende är det som behövs. 

Visserligen är medelåldern på öarna hög men de flesta bor kvar hemma så länge de 

kan, för att de vill. Däremot kan man tänka sig ett flexibelt bygge som exempelvis ett 

vandrarhem där flera flexibla boenden kan tillgodose eventuella behov över tid som 

till exempel provboende, ungdomsboende, personalbostäder, äldreboende mm. 

Möjligheten att generationsbygga på egen mark borde även underlättas. Dels för att 

eventuellt ta över ett familjeföretag men även för att möjliggöra utflyttning med 

rimliga boendekostnader. 

 Organiserade nätverk: Det är riktigt att skärgården är bättre på att organisera sig än 

landsbygden men det beror nog mer på samling kring mötesplatser och egna behov 

som samhället inte kan tillgodose (bygdegårdar, museiverksamhet, kultur, 

skolverksamhet mm) än för att samlas kring besöksnäringen även om besöksnäringen 

sen drar nytta av detta. Se bara på de lokala bredbandsföreningarnas arbete. Utan 

redan befintliga föreningar, som ägnat sig åt bygdefrågor, hade det varit svårt att 
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organisera utbyggnaden av bredbandsnäten på öarna. En positiv effekt av detta är nya 

kreativa idéer att gå ihop pm när bofasta och deltidsboende redan lärt känna 

varandra. 

Sid 29 Avsnittet Förbättra tillgängligheten: Underlätta för pendelbåtsparkering på de större 

öarna i anslutning till kollektivtrafiken (waxholmsbrygga). För bofasta- och deltidsbor 

på mindre öar som behöver besöka den större ön eller åka vidare med waxholmsbåt. 

Sid 30 Avsnittet Förbättra tillgängligheten: Utbyggnad av snabbt bredband till alla fast [samt 

deltids] bebodda öar. Likställt med det befintliga telefonätet som är utbyggt till de 

flesta husen i skärgården men som nu monteras ned succesivt. 

Sid 30 Avsnittet Stärk det lokala näringslivet: I punkten underlätta generationsväxling i 

företag, som är viktig, att även ta med underlätta generationsboende. 

Sid 31 Avsnittet Utveckla levande lokalsamhällen: Lokala innovativa idéer finns, som på sikt 

skulle kunna öka öarnas befolkning (särskilt de utan fast förbindelse). Problemet är att 

komma över/använda mark på ett vettigt och kostnadseffektivt sätt. Kommunerna 

äger ganska lite mark på öarna men i den mån de gör det är viljan att använda den för 

framtidsutveckling på öarna inte tillräckligt stor. När det händer nåt utvecklande sker 

det i regel på privat initiativ av någon resursstark privatperson.  
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SKÄRGÅRDSKUNSKAP
En presentation av SIKO, Skärgårdens 
Intresseföreningars KontaktOrganisation

SIKO organiserar de fastboende –
en brokig skara av t ex hantverkare med 
småbarn, servicepersonal, pendlare och 
utflyttade pensionärer 

Att främja arbete och boende i skärgården!
Med högsta prioritet för unga i skärgården!



Vad har SIKO gjort
Kärnan i SIKO:s verksamhet är att företräda de bofasta och bidra med 
samlad kunskap till beslutsfattare och tjänstemän, vilka fattar beslut som är 
avgörande för möjligheterna att bo och verka i skärgården för såväl 
fastboende som deltidsboende. 

SIKO har bland annat:

• Sett till att turlistorna för båtarna möjliggör pendling till arbete och skola

• Påverkat så att skärgården inte glöms bort i den långsiktiga regionplaneringen

• Drivit bredbandsutbyggnaden i skärgården, därigenom skapat arbetstillfällen 
och möjliggjort distansarbete. 

• Bidragit med vår kunskap (om reseplanering, öppettider, aktiviteter, korrekt 
information i turistbroschyrer etc) så att satsningar på besöksnäringen får 
förutsättningar att lyckas.

SIKO har ett nätverk av fastboende från hela skärgården och genom en aktiv 
demokratisk dialog på våra möten är SIKO representativa för de bofasta.



Största utmaningen - avfolkningen

I attraktiva delar av skärgården finns ett ekonomiskt tryck som är 

både positivt och negativt. Detta genererar öar och samhällen som 

under vintertid är nästan helt avfolkade, men mycket livaktiga på 

sommaren.

Säsongsvariationen med två månader med överbefolkning och tio 

månader med tomma hus ger en skev bild av skärgården för de 

som bara åker dit under sommarsäsongen.

Ett ökat hel och deltidsboende måste premieras för att bevara 

och utveckla en skärgård, som är attraktiv att leva och bo i 

samt att besöka.



Kommunindelning för Stockholms län går ”på tvären”, 
dvs det finns ingen renodlad skärgårdskommun, utan skärgården är 
befolkningsmässigt endast en marginell del av respektive kommun. 
Skärgården behandlas också oftast som ett område för turism och friluftsliv. 
Under senaste åren har deltidsboendet ökat markant.

Skärgårdskommuner

i Stockholms län: Norrtälje

Österåker

Haninge

Värmdö

(Nacka)

Vaxholm

Nynäshamn

(Tyresö)



Fler utmaningar - att vårda livet i havet

Stockholms skärgård Ålands skärgård



Företagsamma skärgården



Bränslebeskattning

Sälsafari

Alla båtar som är en integrerad del i näringsverksamhet skall 

ha rätt att använda lågskattat bränsle.

Kiropraktor/massage

Bränslekostnad ca 15 kr/l Bränslekostnad ca 8 kr/l

Oklara regelsystem och spelregler



Förmånsvärden på yrkesbåtar

Båtar som används i näringsverksamhet skall undantas från förmånsbeskattning

Troligt förmånsvärde 30-45.000 kr/år

Oklara regelsystem och spelregler



Urbanisering - behovet av rekreation ökar

Urbanisering innebär även krav på urban service (möjlighet att köpa tjänster mm)

Lokalt producerad service förutsätter fast boende befolkning

Fast boende befolkning förutsätter skolor, infrastruktur med service och 

kommunikationer och ett acceptabelt regelverk

Stor spännvidd i turismnäringen och även i de olika öarnas förutsättningar att 

utveckla sin egen besöksnäring.

SIKO har tillsammans med Hembygdsförbundet tagit fram en inventering över 

skärgårdens samtliga museer. Avsikten är att arbetet ska resultera i en 

broschyr, som i sin tur kan inspirera till ökade besök i skärgården. Projektet har 

haft stöd av skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming.

Besöksnäringen – hamnar sysselsättningstillfällen och 
pengar hos skärgårdsborna?



Bra info på Waxholmsbolagets hemsida



:

 Blåljusfrågor
 Strandskydd
 Skärgårdsbönder
 Miljö-, energi- och VA

 Post, gods- och frakt 

 Skärgårdsskolor och skolskjutsar

 Boende

Fler av SIKO:s prioriterade frågor 

SIKO företräder de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare 
med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer



Utveckling av skärgården finns på SIKO:s agenda i många sammanhang

 Skärgårdarnas Riksförbund

SIKO deltar, tillför kunskap och kontaktnät,
påverkar – allt ur ett fastboendeperspektiv.

 Landsbygdsprogrammet

 RUFS, Skärgårdsstrategin

 Nordiska Ministerrådets
Skärgårdssamarbete

 Regionala och kommunala Skärgårdsråd 



Externa organisationer och styrelser        deltar i 

 Skärgårdens Trafikantförening

 Sjötrafikens referensgrupp

 Skärgårdsstiftelsen

 Svealands Kustvattenvårdsförbund

 Leader Stockholmsbygd

 Ö för Ö, Länsstyrelsen

 Hela Sverige Ska Leva



Varför väljer man att bo i skärgården idag?

 Närhet till hav, natur och grannar

 Lugn - ett mänskligare tempo

 Trygg uppväxtmiljö för barn

 Rymd och frihet

 Rötter, närhet till släkt och vänner

 Jobb

 Tillgång till bostad lämplig för deltidsboende, möjlighet till distansarbete.



Bofasta

Skärgårds-
bönder
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attraktionskraft 
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Företagare med 
verksamhet i 
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tagare med säte 
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boende



Bofasta
Skärgårds-
bönder

Besökare 
och turister

Fritids-
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attraktionskraft 
som kommun

Företagare med 
verksamhet i 
skärgården

Skärgårdsföre-
tagare med 
säte och verksam-
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Markägare

Skärgårdsföretagarna

SIKO, SRF Skärgårdsstiftelsen 
m fl

SRF STF
Båtunionen
m fl

Skärgårdsmuseum 
Fyrsällskapet m fl

Vem 
företräder 
vad?

www.stockholmarchipelago.se

Trafikantföreningen

Deltids-
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Bofasta /
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Marknadsföring och turistsatsningar

Frakt, gods, 
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Vad är 
viktigast och 
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Företagsamma skärgården

Företagsfrekvensen på landsbygden är generellt högre än den är i 
städerna. Det finns givetvis ett samband. Om ingen vill anställa 
dig där du bor, så får du börja arbeta i egen regi för din 
försörjning.

Exempel från Värmdö kommun visar att antalet företag i 
kommunen som helhet är 1 949 företag på 35 000 invånare och 
På Möja, en av öarna i kommunen, 71 företag på 260 invånare.

Många företag på öarna är mikroföretag. Det finns också en stark 
entreprenörskultur. 

”Avstånd till kommuncentrum” mätt i tid (inte kilometer) så är 
stora delar av Stockholms skärgård definitionsmässigt glesbygd.



Den ursprungliga skärgårdsbefolkningens 
kulturella rötter

”Skärgårdsliv i gången tid”, författare Roland Svensson, utgiven 1961:

”….. - men en sak hade de alla gemensamt: självhushåll gjorde dem relativt 

oberoende av staden. Den säregna naturen tvingade dem att bli mångsysslare. 

Boskapsskötsel, fiske, fraktseglation, jakt och skogsbruk skapade en driftig och 

självständig människotyp, som var van att klara sig ur alla knipor med egen kraft. 

På grund av isoleringen bibehöll livsformerna på många öar åtskilliga mycket 

ålderdomliga drag.”



Levande skärgård –
skärgårdsbarn firar skolavslutning och 

början på sommarlovet hemma på sin ö!



Välkommen till skärgården



















SOS

Samordning och samverkan

Samsyn och samarbete

Samhälle och skärgård

Specialregler och Skärgårdsföretag

Skärgård och stödområde

SIKO och Skärgården



SIKO

Skärgårdens 

Intresseföreningars 

Kontaktorganisation



SIKO är en ideell, politiskt och 

fackligt obunden samarbets-

organisation för lokala 

intresseföreningar inom 

Stockholms läns skärgård. 



Fokus på öar utan fast 

landförbindelse.

14 medlemsföreningar

Det geografiska området sträcker 

sig från Björkö-Arholma i norr till 

Landsort i söder, ca 12 landmil

fågelvägen

8 -10 timmar med kollektivtrafik!



Ornö till grannön Nämdö

4,5 - 7 timmar

Ornö till Möja

5,5 - 8,5 timmar

Björkö/Arholma till Utö

Ca 8 timmar



Organisationen är medlem i SRF, 

Skärgårdarnas riksförbund, och är 

där representerad i såväl styrelse 

som arbetsutskott.



SIKO:s  utgångspunkt enl stadgarna:

SIKO skall i gemensamma frågor 

företräda den bofasta 

befolkningen inför myndigheter 

och politiska samhällsorgan, 

därvid slå vakt om de bofastas 

intressen ifråga om 

markanvändning, näringsliv, natur, 

kulturliv och samhällsfunktioner



Vår uppgift är att tillförsäkra 

bofasta öbor möjligheten att på 

rimliga villkor bo kvar  och verka i 

sin livsmiljö. 



Uppgiften 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. 



För att skärgården ska kunna 

bestå och utvecklas  som en 

långsiktigt året-runt-levande bygd 

måste alla delar i öbornas 

speciella livsmiljö fungera. 

Var för sig och tillsammans.



Helhetstänkandet 

är synnerligen centralt.



Grunden till utvecklingen i skärgården

gemensam vilja och handlingskraft.

hos politiker, myndigheter, SIKO och 

andra ideella organisationer, 

kommersiella aktörer samt förstås 

skärgårdens invånare



Det handlar om att se helheten 

och tillsammans lösa de delar 

som kan störa eller hindra en 

utveckling till ett ö-samhälle där 

unga och gamla kan bo och verka 

under rimliga villkor. 



Allt hänger ihop....



tillgänglighet/ kommunikationer till och 

från fastlandet och mellan öarna 

långsiktigt permanentboende,

arbete och företagande i närmiljö,

kommunikation via internet

skola i närmiljö 

aktiviteter för barn och ungdomar, 

barnomsorg, äldreomsorg och 

sjukvård



och möjlighet att rimligt nära 

hemmet kunna handla livsmedel, 

bränsle, utföra post- och 

bankärenden etc.



Hur ska vår skärgård se ut 

om en generation, om två? 



Hur många bofasta behövs för att 

säkra en året-runt-levande skärgård 

i framtiden?



Vad krävs för att nå dit?



Attraktionskraft!



Särskilt för yngre människor



Snabba och täta kommunikationer



Attraktiva bostäder 

som yngre har råd att bo i 



Hyresrätt, bostadsrätt, 

eget hus



Finansiering som gör att 

hyror hamnar på en acceptabel nivå.



Långsiktighet och hållbarhet

skola

fritid

samhällsservice

service för gamla

arbetsliv



Inget överdåd, bara service som 

tryggar vardagen



Vilka verksamheter ska 

ge jobb i framtiden?



Enklare regler för småskaliga företag. 

Framför allt för småföretagare som har 

många olika verksamhetsområden. 



Gemensamma mål 

gemensam väg 

för att nå dit. 





Europas mest attraktiva 

storstadsregion!



Kan den visionen bli verklighet?

Kanske………

Här finns nämligen något 

som inte finns någon annanstans 

i hela världen!



Vi måste dock alltid visa respekt 

för den unika livsmiljön, 

skärgårdsbornas hembygd, och 

utveckla den med stor försiktighet 
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