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Projektbeskrivning för Skärgårdsmedel 

Bakgrund och projektidé 

Det finns stor vilja att driva projekt i Stockholms skärgård. Att ansöka om 

projektmedel för att förverkliga projektidéer kan dock vara mycket omständligt. 

Offentliga aktörer erbjuder olika möjligheter till projektstöd men har ofta krav på 

medfinansiering vilket medför att ansökan och återrapportering måste ske till flera 

finansiärer via olika system, något som blir mycket tidskrävande. I syfte att 

förenkla för sökanden har en arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen 

Stockholm, Stockholms läns landsting och skärgårdskommunerna, Värmdö, 

Österåker, Haninge och Norrtälje arbetat fram projektidén Skärgårdsmedel.  

 

Projektidén går ut på att skapa en pott för gemensam finansiering av projekt som 

avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen och tillsammans 

besluta om fördelning av medel ur potten. För att ansöka och beviljas medel ska 

det endast krävas att sökande skickar in ansökan, eventuella delrapporter och 

slutredovisning via ett system. 

Syfte  

Att förenkla för initiativtagare till skärgårdsprojekt att förverkliga projektidéer 

som syftar till att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen. 

Genomförande  

Projektperioden sträcker sig tom den 31 december 2019 och den totala 

finansieringen för potten i projekt Skärgårdsmedel uppgår till 2 000 000 kronor 

för år 2018 och 2019. För finansieringen står Länsstyrelsen och Landstinget för 

500 000 kronor vardera och respektive kommun för 250 000 kronor vardera.  

 

Länsstyrelsen är projektägare och samverkan inom projektet leds av en 

projektledare på Länsstyrelsen. Utöver att bidra med finansiering för potten bidrar 

projektägaren även med arbetstid för den administration som krävs inom 

projektet.  

Beslut i enskilda ärenden om fördelning av medel ur potten fattas av styrgruppens 

ledamöter vilka har mandat från sina huvudmän. Beslut om fördelning av partens 

eget finansiella bidrag till projekt Skärgårdsmedel sker enligt gällande regleringar 

från aktuell organisation. Styrgruppens ledamöter ska även ha mandat att besluta 

om former för samverkan inom projektet Skärgårdsmedel. Länsstyrelsen har 

ansvar för Skärgårdsmedels administration. 
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Utvärdering  

Projektet är en försöksverksamhet, som ska prövas och utvärderas under år 2018 

och 2019. Efter utvärdering kommer parterna att fatta beslut om eventuell fortsatt 

samverkan. 

 


