
Målformulering skärgårdsutvecklare 2006-2008 
 
Syftet med skärgårdsutvecklarna är att säkerställa den sociala servicen och öka tillväxten för 
att därigenom behålla/öka den bofasta befolkningen i skärgården. 
 
Skärgårdsutvecklarna ska fysiskt ha besök alla skärgårdskommuner, länsstyrelsen och 
landstinget samt andra aktörer som kan vara aktuella och där presenterat skärgårdsutvecklar- 
verksamheten. Därigenom når man målet att de tjänstemän och politiker som har 
skärgårdsfrågor ska känna till skärgårdsutvecklarna och dess verksamhet. 
 
De ska ha besökt hälften av SIKO:s medlemsföreningar samt spritt information om sin 
verksamhet till övriga föreningar. De ska också arbeta för att besöka andra intresse- och 
företagarföreningar som finns i skärgården. Därigenom når man målet att de flesta som bor 
och verkar i skärgården ska ha kännedom om skärgårdsutvecklarna och dess verksamhet. 
 
De ska ha varit behjälpliga i minst tio projekt, målet ska vara att minst tre av påbörjade 
projekt ska ha lett till ökad tillväxt, som t.ex. fler anställda, bättre service, utbildningar, nya 
företag. Definition av projekt: allt från hjälp med ansökan om svävartillstånd till en komplett 
EU- ansökan. 
 
De ska ha tjänstemanna kontakter alt. förfrågningar från tjänstemän i skärgårdsfrågor. De ska 
ha byggt upp ett varaktigt nätverk av kontakter i kommuner, länsstyrelse, landsting och andra 
organisationer. Allt arbete ska ske med hänsyn till: Jämställdhet – Ungdomar – Demokrati.  
 
Skärgårdsutvecklarna ska ha som mål att alltid någon av dem ska vara med på de skärgårdsråd 
som finns i kommunerna men även i mån av tid och möjlighet på övriga skärgårdsråd som 
finns. Målet är att därigenom kunna bidra med kunskap samt själva bli insatta i olika ärenden. 
Skärgårdsutvecklarna kan här också vara behjälpliga samt bidra med uppföljning av olika 
ärenden utifrån skärgårdsintressenternas behov. 
 
Skärgårdsutvecklarna ska långsiktigt bygga upp ett nätverk för kapitalanskaffning. Målet med 
det är att genom nätverket lättare kunna få fram finansiering för olika skärgårdsprojekt.  
 
Genom detta arbete uppnås målet att skärgårdsutvecklarna blir en motor för genomförandet av 
olika utvecklings- och utbildningsprojekt som bidrar till att stärka och utveckla skärgården 
samt att de varit till sådan nytta för skärgårdsboende och -företagare, kommuner, länsstyrelse, 
landsting och andra berörda att det är naturligt med en förlängning av deras verksamhet. 
 
Förutom det ska vi under 2008 prioritera nedanstående frågor  
Sprida information om att de flesta EU-programmen färdiga och det går att söka pengar från 
vissa av dem för projekt. 
 
Möten ute i föreningar, företag och enskilda för att hjälpa till med att ta fram projekt och 
projektideer. Det förutsätter att SIKO´s medlemsföreningar blir mer aktiva i arbetet med att 
hitta nya projektideer. 
 
Vi ska ha som målsättning att genom vårt arbete så ska minst tre EU-projekt ha kommit i gång 
under 2008. 
 
Arbeta aktivt för att hitta medfinansiering för olika projekt. 


