Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland
Översyn - Organisation och roll

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.

Roll och funktion
•

Ett forum för ömsesidig information och 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, enligt en årsvis fastställd mötesplan. Mötena
cirkulerar mellan deltagande kommuner.
Vart annat år arrangerar rådet ett stormöte - Skärgårdstinget.
Där diskuteras aktuella frågor i ett bredare forum.
Till rådet finns knutet en arbetsgrupp bestående av tjänstemän
från deltagande kommuner och region.
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 kompetensoch sakområden.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av Region
Östergötland. Ordförandeskapet alterneras mellan Region
Östergötland och Region Kalmar län.

Rådets medlemmar
Arkösunds Intresseförening
Aspöja Byalag
Aspöja Skärvårdsförening
Föreningen Navet i Havet
Föreningen Sankt Annabygden
Gryts Sockenförening
Gryts Skärvårdsförening
Kustfiskarförbundet
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen i Kalmar län
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mönsterås kommun

Norrköpings kommun
Oskarshamns kommun
Region Kalmar län
Region Östergötland
Smålandskustens Skärgårdsförening
Söderköpings kommun,
Turistföreningen Valdemarsvik
Valdemarsviks kommun
Västerviks kommun
Östergötlands Båtförbund
Östergötlands Skärgårdsförening

