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Yttrande	över:	
Förslag	till	organisation/arbetsordningen	för	Skärgårdsrådet 

 
Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar 
ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för 
båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten. 
ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har runt. 10 500 medlemmar fördelade på 50 
klubbar. Ca 4000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 3000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal 
och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3500 finns vid 
kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.  
Svenska Båtunionen är också en av de större (170 000 anslutna båtklubbsmedlemmar) 
organisationerna inom Svenskt Friluftsliv. 
Information om Östergötlands Båtförbund finns på hemsidan, www.ÖBF.se 
 
Vi lämnar några synpunkter utifrån hur vi tolkat förslaget. 
 
Vi tycker det är bra att samarbetet inom Östergötlands /Smålands Skärgårdsområden görs mera 
reglerat. 
Vi tycker att förslaget med två möten per år och cirkulerande inom området är OK. 
Vi är bekymrade över att det verkar som att företrädare för intresseorganisationer och de som verkar i 
skärgården kommer att få en undanskymd roll. Vi tycker att dessa grupper ska respekteras och ges en 
möjlighet att bidra till beslutsunderlaget som givetvis ska tas av de ansvariga politikerna. Vi tror att 
det finns mycket samlad kompetens utanför den politiska gruppen som skulle kunna bidra till 
korrekta beslut som också lättare kommer att accepteras om alla ges delaktighet och man kan uppnå 
den samverkan som anges i förslaget. 
 
Att efter beslut få information om vad som beslutats riskerar att inte upplevas som meningsfullt eller 
för den delen få gehör. 
 
Vi hoppas att ÖBF fortsättningsvis kommer att vara en medlem i Skärgårdsrådet och kunna bidra 
med vår erfarenhet och våra anslutna klubbars medlemmars behov.  
 
 
Östergötlands Båtförbund 2020-03-15 
 
 
Harald Mårtensson, enligt uppdrag. 
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 UTKAST 2019-12-10  

Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland 

Bakgrund 
 
Skärgårdsrådet är ett nätverk och forum för ömsesidig information och samverkan kring 
skärgårdsfrågor. Skärgårdsrådet har funnits sedan början av 80-talet, och var då det första i sitt slag i 
Sverige. Till en början bestod rådet av de tre skärgårdskommunerna i Östergötland samt 
Länsstyrelsen. Sedan ett antal år tillbaka finns även intresseföreningar som representerar boende och 
verksamma i skärgården med som medlemmar.  
 
Skärgårdsrådet har sedan år 2012 utökats till att också omfatta skärgårdsområdet i Norra Kalmar län. 
Representanter har varit adjungerade i rådet. De två skärgårdskommunerna Västervik och 
Oskarshamn är numera aktiva i rådet tillsammans med Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län 
och skärgårdens intresseföreningar.    
 

Mål och vision 

Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland arbetar för en levande och hållbar skärgård med 
förutsättningar för skärgårdsbor att bo och verka i sin bygd. Skärgårdsrådets arbete utgår från 
visionen ”En levande skärgård”. Målet är en skärgård med en yrkesverksam och åretruntboende 
befolkning. Till skärgården räknas såväl öar som fastland där natur, kultur och produktionsmönster är 
präglat av havet. 
 
 
Skärgårdsrådets roll och funktion 

- Ett forum för ömsesidig information och för samverkan mellan företrädare för 
skärgårdsbefolkning, skärgårdskommuner, region och länsstyrelse i skärgårdsfrågor. 
 

- Rådet diskuterar policy och strategier i för skärgården viktiga utvecklingsfrågor och initiativ till 
åtgärder för att främja möjligheterna att bo och verka i skärgården.   

 
- Viktig roll i genomförandet av det gemensamt framtagna utvecklingsprogrammet för kust och 

skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030. Programmet ger en samlad bild av det 
gemensamma områdets tillstånd/status och pekar på utmaningar och prioriteringar. 

 
- Verka för och stimulera åtgärder och projekt. 

 
 

Arbetsform 
- Möten 2 ggr per år, med en årsvis fastställd mötesplan. Mötena cirkulerar mellan deltagande 

kommuner.  
- Till rådet finns knutet en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från deltagande kommuner och 

region. Arbetsgruppen planerar skärgårdsrådets möten samt skärgårdsting. 
- Vart annat år arrangerar rådet ett stormöte - Skärgårdstinget. Där diskuteras aktuella frågor i 

ett bredare forum. Tinget finansieras av Region Östergötland och Region Kalmar län.  
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- Region Östergötland har tillsammans med Östergötlands skärgårdskommuner en gemensam 
skärgårdssamordnare. Skärgårdssamordnaren är en operativ resurs till rådet i Östergötland. 

 
Ledamöter 

- Två företrädare för respektive kommun och region varav en ledande politiker med ansvar för 
skärgårdsfrågor. 

- Två företrädare för respektive länsstyrelse. 
- Utsedda representanter för föreningar för boende och verksamma i skärgården. 
- Nya medlemmar ska godkännas av rådet. 
- Till mötena kan adjungeras företrädare för särskilda kompetens-och sakområden. 
- Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av Region Östergötland. Ordförandeskapet 

alterneras mellan Region Östergötland och Region Kalmar län.  
 
 
 
 
 
 
 
Anna Jacobson 
 


