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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i 
väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med 
förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i 
landets skärgårdar 
 

 
Motion till Skärgårdarnas Riksförbunds årsstämma 2021  
Bohusläns Skärgårdsråd; föreslår att Skärgårdarnas Riksförbund skall tillsätta ett projekt eller 
en förstudie för att se hur artikel 174 i EUF-fördraget skulle kunna implementeras i Sverige.  
 
Med en implementering av 174:an skulle alla myndigheter, tjänstepersoner och politiker 
behöva ta beslut som grundar sig i en positiv särbehandling av oss som bor skärgården. 
Vi föreslår att Skärgårdarnas Riksförbund genom projektet/förstudien:  
- undersöker vilka vägar som är framkomliga i frågan  
- undersöker former för samverkan med akademiska institutioner  
- undersöker former för samverkan med NOD  
- verkar för utökad samverkan med medlemsföreningarna i den här frågan. 
 Vi föreslår att Skärgårdarnas Riksförbunds årsstämma tillstyrker motionen. 
 
EUF fördraget är en av EUs grundlagar och artikel 174 har funnits sen 1955 (Rom fördraget) 
med olika artikelnummer och den ingår i fördraget som bestämmer hur medlems nationerna 
skall formulera och implementera sina nationella lagar och förordningar. Att i projekt eller 
förstudie form få finansiering från externa källor för att undersöka hur Sveriges lagar och 
förordningar skall formuleras och implementeras är med nuvarande finansierings möjligheter 
inte möjligt.  
 
Sverige som nation anser sig följa 174:an och refererar till den mer eller mindre ofta i olika 
sammanhang. Genom att ha fördelaktigare villkor för Norrland (NUTS-2) och Gotland NUTS-3) 
anser sig Sverige följa 174:an och hittills har Kommissionen och Parlamentet inte haft något 
att invända. Genom att på Europanivå (bland annat genom ESIN) verka för att få Parlament 
och Kommission att kräva en striktare tolkning av 174:an kan vi på sikt ändra 
implementeringen på nationell nivå med påtryckning uppifrån. Detta är en mycket långsam 
process då den kan anses strida mot den för EUs medlemmar heliga subsidiaritetsprincipen.  
 
SRF kan med nuvarande medel för verksamhetens drift och administration inte finansiera ett 
projekt eller förstudie med den externa kompetens ett sådant skulle innebära. Detta hindrar 
oss inte från att i alla möjliga sammanhang hänvisa till 174:an och dess lydelse för att göra så 
många som möjligt, i alla nivåer av nationell, regional och lokal offentlig förvaltning, 
medvetna om dess existens.  
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SRFs och ESIN:s arbete och aktiviteter genomsyras av 174:an då den är det högsta formella 
lagrum vi hänvisar till i det mesta vi gör och yttrar oss om. Vad vi med våra finansiella och 
interna kompetens resurser kan arbeta med och förhoppningsvis åstadkomma, är att inleda 
en dialog med NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan Regeringen och det civila 
samhället).för att få nationella frivilliga, för öarna gynnsamma, tillämpningar av 174:an inom 
så många områden som möjligt.  
 
Styrelsen rekommenderar därför att stämman tillstyrker motionens intention att öka 
medvetenheten om artikel 174 i alla led av offentlig förvaltning, men att avstyrka en 
ytterligare fixering av våra finansiella och kompetens resurser på detta komplexa område.  
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