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Skärgårdarnas Riksförbund söker normalt verksamhetsstöd i 3 årsperioder och har så gjort även för 

perioden 2022–24. Verksamhetsstödet söks från Näringsdepartementet som efter ett regeringsbeslut 

uppdrar till Tillväxtverket att administreras stödet. För att beskriva Riksförbundets verksamhet i dag och 

tre år framåt har vi denna gång gjort annorlunda än vid tidigare ansökningar om verksamhetsstöd. 

Styrelsen valde denna gång att ta fram en övergripande strategi för perioden baserat på dialogmöten 

med medlemmarna. Två dialogmöten genomfördes för att ge alla medlemmar möjlighet att bidra med 

synpunkter på vilka målsättningar som verksamheten skall inrikta sig på de närmaste 3 åren.  

Baserat på medlemmarnas prioriteringar utarbetade styrelsen under några intensiva dygn en strategi 

som presenterades och diskuterades på representantskapsmötet 21-11-14 och efter mindre justeringar 

beslutades av styrelsen 21-11-23. Ansökan om verksamhetsstöd på sammanlagt 14 Mkr för tre år 

lämnades in 21-11-29. 

Strategin kommer att ligga till grund för den årsvisa budgeteringen och verksamhetsplaneringen som på 

sedvanligt sätt beslutas årsvis av årsmötet. 

Strategin innehåller en hel del nya avsnitt som tidigare ansökningar om verksamhetsstöd saknat. 

Nyheter som tidigare inte funnits med: 

• Beskrivning av vårt område baserat på en avgränsning som bogruppen tagit fram.  

• Beskrivning av de samarbeten, både nationellt och internationellt som Riksförbundet har. 

• Tydliga mål för verksamheten. 

• Indikatorer som skall hjälpa oss att följa upp om vi närmar oss målsättningarna. 

• En plan för hur vår verksamhet skall kommuniceras både internt och externt. 

Strategin i korthet: 

Vision: Vår vision är att Sveriges skärgård, större insjööar och kustsamhällen på ett långsiktigt och 

hållbart sätt utvecklas positivt, vad gäller befolkning, näringsliv och civilsamhällets infrastruktur. En 

levande skärgård där människor kan bo och verka nu och i framtiden. 

Målsättningar  

•  Sveriges kust- och ö samhällen har en positiv befolkningstillväxt och ett varierat näringsliv.  

•  SRF företräder de som bor i Sveriges kust- och ö-samhällen.  

•  SRF skapar “regionala skärgårdsråd” i de regioner som saknar sådana och deltar aktivt i de som 

finns.  

•  SRF arbetar för god samverkan med och mellan myndigheter, politiska samhällsorgan och 

organisationer.  



• SRF arbetar för en hållbar miljö, biologisk mångfald och levande kultur på våra öar.   

• SRF verkar för att alla boende inom vårt område kan aktivt delta i digitaliseringen  

• SRF har ett arbetssätt och en organisation som säkerställer delaktighet på alla nivåer.  

• SRF stärker sin organisation och förbättrar arbetsgruppernas roll och arbetssätt.   
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